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ALKUSANAT
Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu –julkaisu on osa MaLLa2 –
hanketta. Julkaisuun on ollut tavoitteena koota kaikki keskeiset toimenpiteet, jotka maatilayrittäjän
tulee tietää biokaasulaitoshanketta suunniteltaessa. Julkaisussa pääpaino on maatalouden
biokaasulaitoksen turvallisuustarkastelussa, joka sisältää myös prosessin riskien kartoituksen.
Julkaisu on laadittu pitkälti maatilayrittäjien toiveiden pohjalta. Sen tavoitteena on tuoda
yhteenvetona tietoa maatilayrittäjille laitoshankkeen perustamisesta ja edesauttaa käytännön
hankkeiden käynnistymisiä.
MaLLa2 –hankkeessa oli julkaisun laatimisen lisäksi muita tehtäviä, joista tässä raportissa ei ole
yhteenvetoa. Hankkeessa tehtiin mm. kannattavuustarkasteluja, tilakohtaisia laskelmia, teknisiä
selvityksiä sekä järjestettiin aktiivista tiedottamista biokaasutukseen liittyvistä aiheista.
Julkaisun laadinta on toteutettu Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan osastolla.
Työhön on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita ja viranomaisia. Haluan kiittää kaikkia
henkilöitä ja tahoja, jotka ovat omalta osalta auttaneet julkaisun laadinnassa ja hankkeen
toteutuksessa.
Suuret kiitokset osoitan myös hankkeen aktiiviselle ohjausryhmälle, hankkeen rahoittajille sekä
sidosryhmille ja asiantuntijoille. Erikoiskiitokset osoitan hanketta rahoittaneille maatilayrittäjille,
jotka ovat mahdollistaneet hankkeen ja julkaisun toteutuksen. Osallistumisellaan he ovat osoittaneet
hankkeen ja biokaasutuksen käyttöönoton edistämisen tärkeyden. Hankkeen toteutuksen jälkeen
voin sanoa, että maatilayrittäjien kanssa käydyt keskustelut ovat olleet tärkeitä työtä ohjaavia
tapahtumia.
Työn edetessä ja etenkin hankkeen loppuvaiheessa julkaisua kohtaan on kohdistunut runsasta
mielenkiintoa ja se on nähty hyvinkin tarpeellisena työkaluna edistämässä biokaasun käyttöönottoa
maataloussektorilla.
Toivon, että tämä julkaisu tulisi olemaan avuksi uusissa laitoshankkeissa.

Toni Taavitsainen
Savonia-ammattikorkeakoulu

17.5.2006
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SANASTO
Adiabaattinen puristus

Happi kuumentuu puristuessa alhaisesta paineesta
korkeaan paineeseen.

ATEX

ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yhteisöjen
räjähdysvaarallisten tilojen ja laitteiden direktiivistä
(1994/9/EY, 1999/92/EY)

Biokaasun siirtoputki
(raportissa biokaasun siirtoputki)

Putkisto, jolla biokaasua siirretään käyttöön jaettavaksi.
Raportissa siirtoputkena käsitetään putkisto, joka johdetaan
biokaasulaitokselta laitoksen hallinnoijan ulkopuolisiin
kohteisiin esim. naapuri tilalle.

Biokaasun käyttöputkisto

Käyttäjän putkisto, jolla kaasua johdetaan käyttölaitteelle.
Raportissa käyttöputkistot käsittää biokaasulaitoksen
kaasuputkistot ja ulkopuolisen kaasun käyttökohteen
käyttölaitteiden putkistot.

CH4

Metaani

CH4 –pit.

Metaanipitoisuus

CO2

Hiilidioksidi

CO2 –pit

Hiilidioksidipitoisuus

EHEC

EHEC-bakteeri; eläimistä ihmisiin tarttuva bakteerikanta.
Aiheuttaa mm. veriripulia ja vatsatautia. Esiintyy mm.
märehtijöiden pötsissä ja suolistoissa. Bakteeri erittyy
satunnaisesti ulosteisiin.

Ex-tila

kts. räjähdysvaarallinen tila

ha

hehtaari

Hygienisointi

Lietteen lämpökäsittely haitallisten bakteerien
tuhoamiseksi.

Ionisoiva säteily

Kaikki säteily, joka väliaineen läpi kulkiessaan aiheuttaa
siinä ionisoitumista tai virittymistä esim. gamma- ja
röntgensäteily sekä alfa- ja beetasäteily

ka

kuiva-aine

Kalkkistabilointi

Lietteen käsittely kalkilla (CaO; sammuttamaton kalkki)
siten, että lietteen pH nousee käsittelyn aikana vähintään
pH 12 ja lämpötila kohoaa samanaikaisesti vähintään 55
˚C:een vähintään kahden tunnin ajaksi.
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Kemicond –menetelmä

Lietteen kemiallinen käsittely rikkihapolla ja
vetyperoksidilla, jolla taataan riittävä hygienia. Menetelmä
vaatii vielä riittävän kompostoinnin.

Kiinteistöryhmä

Saman omistajan hallussa olevat kiinteistöt (raportissa
esim. maatilan asuin- ja tuotantorakennukset)

Lantaoppaat

Maa- ja metsätalousministeriön sekä
Kasvintuotannontarkastuskeskuksen laatimat
sivutuoteasetuksen soveltamisohjeet.

Mesofiilinen prosessi

Raportissa n. 35 – 37 ˚C:een prosessilämpötilassa toimiva
mädätysprosessi

Metaanintuottopotentiaali

Orgaanisen aineen metaanintuottomäärä. Ilmaistaan esim.
kuutioina kokonaiskiintoainekiloa kohti (m3 CH4 / kg TS)

mJ

millijoule (0,001 J)

Patogeenit

Tautia aiheuttava mikrobi

Patterointi

Lannan aumavarastointia esim. soveltuvalla peltolohkolla.

“Puhtaat biomassat
tai “puhtaat jakeet”

Raportissa käytettävä ilmaisu biojakeista, joita
mädätysprosessissa käytettäessä ei tarvitse erillistä
hygienisointia. Esim. heinä- ja apilaseokset ja muut vihreät
massat, joissa ei ole kasvitautiriskejä.

ppm

(parts per million) Miljoonasosa

Rakentamismääräyskokoelma osa E1

Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakennusten
paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet

Rakentamismääräyskokoelma osa E2

Suomen rakentamismääräyskokoelma, Tuotanto- ja
varastorakennusten paloturvallisuus

Rakentamismääräyskokoelma osa E9

Suomen rakentamismääräyskokoelma, Kattilahuoneiden ja
varastohuoneiden paloturvallisuus

Räjähdyskelpoinen ilmaseos

Raportissa mainittuna biokaasun (metaanin) ja ilman seos,
jossa räjähdys voi syttymislähteen läsnä ollessa levitä
nopeasti.

Räjähdysvaarallinen tila

Tila, jossa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmaseosta
sellaisina määrinä, että työntekijöiden ja turvallisuuden
suojelemiseksi tarvitaan erityisiä suojaustoimenpiteitä.
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Salmonella

Eläimissä lisääntyvä salmonelloosi-nimistä tautia
aiheuttava bakteeri. Salmonella lisääntyy eläimistä ja
leviää kosketustartuntana. Tartunta tapahtuu pääosin
ulosteista.

Sivutuoteasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen
eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä

t

tonni

Terminen kuivaus

Menetelmä, jossa lietettä kuumennetaan vähintään 80
˚C:een vähintään 10 minuutin ajaksi ja kosteuden tulee
vähentyä alle 10 %:iin.

Termofiilinen

Lämpöä suosiva tai vaativa, esim. termofiilinen bakteeri.
Raportissa termofiilinen prosessi tarkoittaa noin + 55
˚C:ssa toimivaa mädätysprosessia.

Tilaluokitus

Räjähdysvaaralliset tilat luokitellaan räjähdyskelpoisten
ilmaseosten keston ja esiintymistiheyksien perusteella.

TS

(Total solid) Kokonaiskiintoainepitoisuus

TSE

Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat

VS

(Volatile solid) Orgaaninen kuiva-aine

“Vapaa lpt”

Raportissa käytettävä ilmaisu reaktorin
prosessilämpötilasta tilanteissa, joissa reakatorin
lämpötilalle ei ole erityisvaatimuksia (esim. hygienisointi
toteutetaan erillisessä säiliössä, jos laitoksella käsitellään
lietteen lisäksi biojätejakeita).

Yersinia

Eläimissä esiintyviä bakteereja, jotka voivat aiheuttaa
ihmiselle suolisto- ja yleisinfektioita. Yleisimmät oireet
ovat kuume, vatsakipu ja ripuli.
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1 MaLLa2 –hankkeen tausta ja tavoitteet
1.1 Tausta
MaLLa2 –hanke on jatkoa Savonia-ammattikorkeakoululla (MaLLa –hankkeen aikaan PohjoisSavon ammattikorkeakoulu) aiemmin toteutetulle MaLLa –hankkeelle (Maatalouden Lietteet ja
Lannat – keskitetyn käsittelyn mallinnus). Biokaasuntuotannon ja -käytön selvittämiselle sekä
käyttöönoton edistämiselle on Pohjois-Savossa luonnollista tilausta, sillä alueella
maatalouselinkeino on hyvin vahvassa roolissa etenkin Ylä-Savossa.
Useilla tiloilla ollaan vakavasti harkitsemassa uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisäämistä.
Tähän ovat johtaneet rakennemuutosten myötä kasvaneet tilan energiankulutukset sekä korottuneet
sähkön ja öljyn hinnat. Rakennemuutoksen myötä myös lietemäärän lisääntyminen on tuonut
monelle tilalle ongelmia lietteenkäsittelyyn ja levitykseen. Lannan levityksen aiheuttamat hajuhaitat
saattavat aiheuttaa suuria rasitteita etenkin taajaman läheisyydessä oleville tiloille. Mm. edellä
mainitut seikat ovat laittaneet monet yrittäjät pohtimaan biokaasulaitoshankkeen käynnistämistä.
Ennen MaLLa2 –hanketta yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa biokaasun käsittelyyn liittyvä
turvallisuus nousi keskeisesti esille. Nämä näkemykset toivat myös osasisältöä toteutettuun
MaLLa2 –hankkeeseen.

1.2 Tavoitteet ja tehtävät
MaLLa2 –hankkeessa oli keskeisenä tavoitteena tuoda vastauksia maatilayrittäjille toimenpiteistä,
joita laitoshankkeen käynnistäminen edellyttää. Hankkeessa keskityttiinkin aktiiviseen
tiedottamiseen tiloille, jota tehtiin sekä suorilla kotiin toimitetuilla tiedotteilla sekä hankkeessa
järjestetyillä tutustumiskäynneillä ja seminaareilla. Lisäksi hankkeessa tehtiin tilakohtaisia
tarkasteluita, joissa selvitettiin laitoshankkeen kannattavuutta ja laitoksen perustamiseen liittyviä
toimenpiteitä.
Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli laatia biokaasulaitoksen turvallisuustarkastelu, johon liittyi myös
laitoksen riskienkartoitus. Turvallisuustarkastelussa on tehty turvallisuuteen ja kaasun käsittelyyn
liittyvän lainsäädännön (kemikaali- ja atex-lainsäädäntö sekä maakaasuasetus) soveltamisohjeet
sekä
laadittu
rakennusmääräyskokoelman
soveltamisohjeet
biokaasulaitosrakennusten
paloturvallisuuteen.
Hankkeessa tehdyssä riskienkartoituksessa käytiin läpi prosesseja ja kartoitettiin mahdolliset
häiriötilanteet ja niiden seuraukset. Lisäksi työssä laadittiin häiriötilanteiden toimenpideohjeistus
sekä tuotiin esille ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla ongelma- ja vaaratilanteet voidaan välttää.
Tarkastelu keskittyy maatilamittakaavan laitokseen, mutta niitä voidaan soveltaa myös suurempiin,
esim. usean tilan yhteisiin laitoksiin.
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Työssä oli tavoitteena selvittää myös muut huomioitavat viranomaisvelvoitteet ja toimenpiteet,
jotka tulee huomioida laitoshanketta käynnistettäessä. Turvallisuuden lisäksi muut huomioitavat
asiat ovat sähköntuotannon verkkoon liittäminen, ympäristölupa, pelastussuunnitelman laatiminen
sekä sivutuoteasetuksen tai kansallisten määräysten huomioiminen, mikäli laitoksella käsitellään
tilan luokiteltuja biojätejakeita.
Tässä raportissa lähtökohtana oleva lainsäädäntö elää koko ajan ja etenkin lietteen- ja
biojätejakeiden biokaasukäsittelyyn liittyvä säädäntö ja ohjeistus elävät hyvinkin voimakkaasti.
Myös maakaasuasetukseen tulee muutoksia vuoden 2006 (arvio) aikana. Maakaasuasetuksen
muutokset tulevat osin luomaan linjauksia myös laitetilojen tilaluokituksiin. Raporttiin koottu
ohjeistus nojautuu valmistumishetkellä voimassaolevaan lainsäädäntöön ja ohjeistukseen.
Lietteenkäsittelyyn liittyen raportin valmistumishetkellä oli käynnistymässä toiminnanharjoittaja- ja
valvonta-asetuksen valmistelu, sivutuoteasetuksen soveltamisoppaita päivitetään sekä työn alla on
myös laatuasetus, joka tulee osaltaan ohjeistamaan biokaasulaitoksen lietteenkäsittelyä.
Laitoshanketta käynnistettäessä on syytä olla yhteydessä asianomaisiin viranomaisiin ja seurata
aktiivisesti asianomaisten viranomaisten kotisivuja..

1.3 Hanketoiminta
MaLLa2 –hanke on osa Itä-Suomen Tavoite -1 ohjelmaa. Hankkeen päärahoittajana oli PohjoisSavon TE-keskus, jonka rahoitusosuus koostui Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta
(EMOTR). Hankkeen muut rahoittajat olivat Ylä-Savon kehitys Oy, Nilsiän kaupunki, Siilinjärven,
Maaningan ja Rautalammin kunnat sekä 26 maatilayrittäjää (tai -yhtymää) Pohjois-Savosta. Lisäksi
hankkeessa tehtiin yhteistyötä Aluekehityssäätiön maito-osaamiskeskus Maito-Savon kanssa.
Hankkeessa on ollut useita tahoja ja henkilöitä asiantuntijoina. Työssä turvallisuusosaraportti on
ollut lausuntakierroksella biokaasuasiantuntijoilla, jotka ovat keskittyneet maatilamittakaavan
biokaasulaitosten käyttöön tai valmistukseen. Riskienkartoitusvaiheessa aktiivisemmin työssä olivat
mukana DI Timo Heusala (ElBio Ky), toimitusjohtaja Kimmo Koivunen (Finnish Bioenergy) ja
projekti-insinööri Jan Granlund (Preseco Oy).
Biokaasulaitoksen paloturvallisuusohjeistus on laadittu yhdessä Pelastusopiston henkilökunnan
kanssa. Pelastusopistolta työhön aktiivisesti osallistuivat vanhemmat opettajat Ismo Kärkkäinen ja
Heikki Nupponen. Turvallisuusasiantuntijoina raportin laadinnassa olivat Turvatekniikan
keskukselta johtaja Päivi Rantakoski, turvallisuusinsinööri Osmo Säisä, ylitarkastaja Urho
Säkkinen sekä turvallisuusinsinööri Juha Liimatainen.
Biokaasulaitoksen ympäristölupakäytäntö on laadittu yhdessä Pohjois-Savon ympäristökeskuksen
kanssa. Työhön ympäristökeskukselta osallistui tarkastaja Raili Pärjälä.
Biokaasulaitoksen sähkön verkkoon siirtämiseen liittyvä käytäntö on laadittu yhdessä PohjoisSavon paikallisen verkkoyhtiön Savon Voima Oy:n kanssa. Hankkeessa yhteyshenkilönä oli
palvelupäällikkö Hannu Tervonen.
Lietteenkäsittelyn ja sivutuoteasetukseen liittyvässä ohjeistuksessa asiantuntijoina olivat
ylitarkastaja Pirjo Salminen Maa- ja metsätalousministeriöstä sekä ylitarkastajat Olli Venelampi ja
Arja Vuorinen Kasvintuotannontarkastuskeskuksesta.
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MaLLa2 –hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuivat:
Tutkimuspäällikkö
Kehittämispäällikkö
Kehittämispäällikkö
Yrittäjä
Yrittäjä
Yrittäjä
Yrittäjä
Maaseutuasiamies
Lehtori
Projekti-insinööri

Eero Antikainen
Pekka Kärkkäinen
Mika Repo
Ari Hyrkäs
Tuomo Korhonen
Jussi Tuovinen
Heikki Heikinmaa
Jari Mustonen
Kaisa Muurimäki
Toni Taavitsainen

Savonia-ammattikorkeakoulu
Pohjois-Savon TE-keskus
Aluekehityssäätiö
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Kiuruvesi
Kiuruveden kaupunki
Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
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2 Yhteenveto maatilamittakaavan biokaasulaitosten
perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä
2.1 Taustatietojen kartoitus
Biokaasulaitoksen suunnittelu lähtee liikkeelle biokaasulaitoksella käsiteltävien materiaalien
kartoittamisella. Käsiteltävänä perusmateriaalina maatilan biokaasulaitoksella ovat tilan lietteet ja
mahdollisesti kuivalanta. Lisäksi laitoksella voidaan käsitellä peltobiomassoja kuten rehuheinää.
Laitoksella voidaan käsitellä myös tilan ulkopuolisia jakeita, mutta niillä on tiukemmat
käsittelyvaatimukset kuin tilan omilla ´puhtailla´ jakeilla. Ulkopuolisilta jakeilta voidaan kuitenkin
saada porttimaksuja jätemateriaalien käsittelystä sekä näillä voidaan nostaa kaasuntuottoa ja tätä
kautta kannattavuutta. Ulkopuolisen jakeen käsittely biokaasulaitoksella voi tapauskohtaisesti vaatia
laitoshyväksynnän, jonka myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto (1.5.2006 alkaen). Mikäli
laitoksella käsitellään ainoastaan tilan lantaa, raakamaitoa, maitohuoneen pesuvesiä sekä ´puhtaita´
(heinäseokset, rehuheinät) peltobiomassoja, ei laitokselle aseteta erityisvaatimuksia ja lantaa
voidaan käyttää tilalla normaalisti tai luovuttaa tai myydä toiselle tilalle.
Tarkastelussa on syytä huomioida myös biokaasulaitoksen perustamisen edellytyksiä yhdessä toisen
tilan kanssa, mikäli tilat ovat lähellä toisiaan. Tässä tilanteessa tulee huomioida lietteen jatkokäyttö
ja laatia siitä sopimukset tilojen välille. Jos laitoksella käsitellään ainoastaan ´puhtaita biomassoja´
(lanta, maitohuoneen pesuvedet, raakamaito, heinäseokset), tulee Elintarviketurvallisuusvirastolle
laatia elinkeinoilmoitus sekä ilmoittaa käsiteltävien raaka-aineiden määrät. Lisäksi menettelylle
vaaditaan kunnan eläinlääkärin hyväksyntä. Lannan tulee olla tervettä.
Ulkopuolisten materiaalien toimittajien kanssa tulee selvittää heidän halukkuudet toimittaa biojaetta
laitokselle sekä sopia jo varhaisessa vaiheessa maksuperusteet ja eri osapuolten vastuut.
Käsiteltävien materiaalien kartoituksen jälkeen määritetään laitoksen tuottama laskennallinen
biokaasupotentiaali. Laskenta tehdään määrittämällä tilan tuottama vuotuinen lietteen kiintoaineen
määrä. Kun määritetty laskennallinen kiintoaineen määrä kerrotaan metaanintuottopotentiaalilla
saadaan laskennallinen vuotuinen metaanintuottopotentiaali.
Malla2 –hankkeessa tehtiin kahdeksan tilan lietteille kiintoainepitoisuusmääritykset sekä näille
teetettiin myös metaanintuottomääritykset. Lietenäytteet otettiin lannankäsittelyn siitä vaiheesta,
josta liete pumpattaisiin myös biokaasureaktoriin. Laitoksen optimaalista toimintaa ajatelleen
lietteen tulisi ohjautua biokaasulaitoskäsittelyyn mahdollisimman tuoreeltaan, jotta liete ei
menettäisi kaasuntuottopotentiaalia varastoinnin aikana tapahtuvien aerobisten ja anaerobisten
prosessien seurauksena. Samalla voidaan välttyä myös sade- ja valumavesien käsittelyltä
biokaasuprosessissa, joka huonontaa hyötysuhdetta (joudutaan lämmittämään ylimääräistä vettä).
Analysoidut lietenäytteet otettiin joko lietekuilusta, väli- tai tarkastuskaivosta (liete kulkee
tarkastuskaivon läpi lietealtaaseen) tai pienestä (noin 200 – 300 m3) väli- tai kokooma-altaasta,
johon liete valuu ennen sen pumppaamista tai johtamista varsinaiseen varastoaltaaseen. Yhdessä
kohteessa liete otettiin suoraan navetan lietekuilusta.
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Taulukko 1. MaLLa2 –hankeessa selvitettyjä lietteiden kiintoainepitoisuuksia ja kaasun saantoja.
%

CH4-tuotantopotentiaali
m3 / kg TS

5,6
3,5
2,84

0,377

8,4
9
6
5,2
6,45

0,537
0,511
0,534
0,598
0,279

TS-pitoisuus
Sikatilat
Tila 1 (emakkosikala)
Tila 2 (lihasikala)
Tila 3 (lihasikala)
Nautakarjatilat
Tila 4
Tila 5
Tila 6
Tila 7
Tila 8

Kohteiden tarkastelua
Tila 1:

Lietenäyte on otettu lietealtaan tyhjennyksen yhteydessä altaan sekoituksen jälkeen.
Yrittäjän arvio oli, että näyte on normaalia sakeampaa, koska näyte oli otettu altaan
tyhjennyksen loppuvaiheesta.

Tila 2:

Lietenäyte on otettu pumppauskaivosta sekoituksen jälkeen. Lietteen mukana ei ole
pesuvesiä.
Tilan 1 ja 2 näytteiden metaanintuottoarvoja ei ole taulukossa, koska kokeissa
käytetyn naudanlieteympin käyttö sianlietteen mädätyksessä arveltiin vaikuttavan
alhaiseen metaaninsaantoon ja täten saatu arvo olisi kyseenalainen.

Tila 3:

Lietenäyte on otettu välialtaasta, johon lietekuilut tyhjennetään ja josta liete
pumpataan edelleen varsinaisiin varastoaltaisiin. Lietettä sekoitettiin ennen
näytteenottoa. Mukana on sikalan pesuvedet.

Tila 4:

Lietenäyte on otettu välikaivosta, josta liete kulkeutuu vapaalla valunnalla
varsinaiseen lietteen varastoaltaaseen. Lietteen kiintoainepitoisuus on arvion mukaan
normaalia hieman korkeampi.

Tila 5:

Lietenäyte on otettu lietekuilusta. Lietteessä ei ole mukana pesuvesiä.

Tila 6:

Lietenäyte on otettu navetan ulkopuolella olevasta lietekuilun pumppauskaivosta.
Lietettä sekoitettiin hyvin ennen näytteenottoa. Näyte otettiin pumppauksen
yhteydessä. Näytteessä mukana robotin pesuvedet (n. 0,8 m3 / vrk).

Tila 7:

Lietenäyte otettiin noin 300 m3 kokooma-altaasta, josta liete pumpataan suurempiin
lietteen varastoaltaisiin. Kokooma-altaaseen tulee myös maitohuoneen pesuvesiä noin
0,8 m3 / vrk. Lietenäyte on otettu sekoituksen jälkeen pumppauksen yhteydessä.

Tila 8:

Lietenäyte otettiin välikaivosta, johon tulee myös lypsyrobotin pesuvedet. Kaivon
halkaisija 1, 5 metriä, joten lietteen viipymä kaivossa on lyhyt.
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Käsitellyissä näytteissä lietteen VS –pitoisuudet (kiintoaineen osa, joka tuottaa kaasua) vaihtelivat
62 – 86 % välillä kokonaiskiintoaineesta (TS –pitoisuus). Kaasunsaantoja tarkasteltaessa tuleekin
huomioida ilmoitetaanko kaasuntuotto TS- vai VS –pitoisuutta kohti (m3 CH4 / kg VS tai m3 CH4 /
kg VS). Tulee myös huomioida, puhutaanko mitoituksen yhteydessä metaanin- vai
biokaasuntuotosta. Analysoiduissa näytteissä naudan lietteen tuotot olivat poikkeuksetta
korkeammat verrattuna sianlietteen tuottoihin, vaikka yleisesti sianlietteen käsitetään tuottavan
enemmän biokaasua. Tämä voi johtua siitä, että ymppinä oli käytetty naudanlietteen mädätysjaetta.
Tilojen 4 – 7 lietenäytteiden viipymä kokeissa oli 28 vuorokautta + 35 ˚C:ssa ja tilojen 3 ja 8
lietenäytteiden viipymä 22 vuorokautta + 35 ˚C:ssa. Tämä osaltaan selittää myös näiden näytteiden
kaasun saantojen eroavuudet.
Määritettäessä tilalle kaasun saantoja, tulee huomioida, että edellä mainitut arvot ovat laboratoriossa
määritettyjä metaanisaantoja, jotka poikkeavat täyden mittakaavan laitoksen kaasunsaannoista.
Esimerkkilaskelma:
Jos oletetaan, että naudan lietteen kiintoainepitoisuus on 5,0 % ja lietteen vuotuinen tuotto on 4000
m3, syntyy kiintoainetta (TS) 200 tn vuodessa (5,0 % * 4000tn). Jos metaanintuottopotentiaalina
käytetään 0,2 m3 CH4 / kg TS, on vuotuinen metaanin tuotto noin 40 000 m3 (200 000 kg * 0,20 m3
CH4 / kg VS) ja metaanin laskennallinen teoreettinen energiapotentiaali (10 kWh * 40 000 m3 CH4)
noin 400 000 kWh.
Mikäli laitoksella käsitellään muita orgaanisia materiaaleja, tulee niiden metaanintuottopotentiaalit
määrittää jätejaekohtaisesti tai nojautua olemassa olevaan tietoon. Peltobiomassoille on tehty
metaanintuottomääritykset. Ne ilmenevät taulukosta 2.
Taulukko 2. Peltobiomassojen metaanintuottopotentiaalit (Finbio 2005)

Heinäseos
Puna-apila
Rehukaali
Lupiini
Ruokohelpi
Kauran olki

Sato
(t ka / ha)
7-8
4-5
6-8
4-6
9-10
2

Metaanisaanto
(m3 CH4 / ha)
2490-2840
1070-1340
1730-2300
1150-1720
2970-3300
580

Taustaselvityksessä tulee myös kartoittaa kohteen sähkön- ja lämmönkulutukset, joita verrataan
laitoksella tuotettuun energiamäärään. Kaasu voidaan hyödyntää suoraan energiantuotannossa
laitoksella tai johtaa lyhyitä matkoja esim. tilan omiin tuotantorakennuksiin. Lämpö ja sähkö
voidaan hyödyntää tilalla ja tarvittaessa sähköä voidaan myydä myös verkkoon. Tulee huomioida,
että jaettaessa käsiteltävä materiaali tasaisesti vuoden jokaiselle päivälle, muodostuu laskennallinen
jatkuva teho (lämpö tai lämpö ja sähkö), joka voi tilanteesta riippuen olla joko yli tai alle tilan
tarvitseman tehon. Esimerkiksi, jos jatkuva sähköteho on 20 kW, joudutaan sähköä myymään
verkkoon sinä aikana, kun tilan kulutus on alle 20 kW. Vastaavasti tehopiikkien aikana joudutaan
sähköä ostamaan verkosta. Yleensä laitoksilla syntyy yli- tai alijäämää, sillä kaasun varastointitilaa
ei ole kannattavaa tehdä kovin suureksi. Jos laskenta toteutetaan siten, että lietteen tuotto jaetaan
vuoden jokaiselle päivälle, tulee huomioida, että kevät- kesä- ja syksyaikaan lämmön tarve on
alhaisempi, joten tätä kautta määritettävä tuotto jää laskennassa todellisuutta alhaisemmaksi.
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2.2 Budjettitarjoukset ja energiataselaskelmat
Kun lähtötiedot on selvitetty, voidaan alkaa kartoittamaan markkinoilla toimivia laitetoimittajia.
Useat laitetoimittajat tekevät myös kohdassa 1 mainitut alustavat tilakohtaiset energiantuotto- ja
taselaskelmat ja alustavan budjettitarjouksen veloituksetta. Rakennuslupaan tai toimenpidelupaan
tarvittavat rakennepiirustukset ovat yleisesti jo maksullista palvelua. Laskelmiin tulee kartoittaa
valmiiksi kohdassa 1 mainitut asiat.
Laitetoimittajia kartoittaessa tulee olla selvillä, mikä energiantuotantomuoto tilakohteessa tuo
parhaan kannattavuuden. Jos tilakohteessa on öljylämmitys ja öljynkulutus on runsasta, voidaan
laitos saada kannattavammaksi tuottamalla pelkkää lämpöä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon
sijaan. Tekniikoita kartoittaessa tulee huomioida myös prosessin oman energiankulutuksen tarve.
Prosessi tarvitsee ulkopuolista energiaa lämmitykseen, joten se kuluttaa osan tuottamastaan
energiasta. Tämä tulee huomioida, sillä energiankulutuksessa saattaa olla eroja eri menetelmien ja
prosessien välillä.
Laitetoimittajaa valittaessa tulee sopia myös vastuunjaosta hankkeen läpiviennin vaatimien
toimenpiteiden toteuttamisessa. On mahdollista, että laitos toimitetaan avaimet käteen –
periaatteella, mutta on myös mahdollista, että tilaaja voi halutessaan omalla työllä tehdä osan
rakennusvaiheen työsuoritteista ja laskea tätä kautta investointikustannuksia. Turvallisuussyistä
tilaajan ei kannata tehdä kaikkea itse, koska etenkin kaasulaiteasennuksissa tarvitaan asiantuntevaa
henkilöä. Tällä hetkellä markkinoilla on laitetoimittajia, jotka voivat laatia asennuskansion, jonka
mukaan tilaaja voi tehdä haluamansa työsuoritteet itse.
Tällä hetkellä Suomessa toimivia maatilamittakaavan biokaasulaitoksia toimittavia yrityksiä, joilla
on referenssilaitoksia (maatilamittakaavan laitoksia tai pilot-laitteistoja raportointihetkellä) ovat:
•
•
•
•
•

Metener Oy
Metaenergia Oy
NHK-keskus Oy
Finnish Bioenergy Oy
Elbio Ky

Lisäksi biokaasulaitoksia suunnittelee, rakennuttaa tai rakentaa mm. seuraavat yritykset: Watrec,
Citec, MK Protech, Envipro ky, Preseco (maatalouden lietteitä käsittelevä laitos Tanskassa), Bioste
ja YIT. Kyseisten yritysten joukossa on sekä maatalouden lietteiden että yhdyskunta- ja
teollisuuslietteiden parissa operoivia yrityksiä.

2.3 Laitoshyväksyntä
Tässä ohjeistuksessa on keskitytty tarkastelemaan toimintamallia, missä lietteet käsitellään tilan tai
muutaman tilan yhteisessä biokaasulaitoksessa ja tuotettu mädätysjäännös hyödynnetään tilan
pelloilla tai lannanlevityssopimusten piirissä olevilla pelloilla. Mikäli biokaasulaitoksella
käsitellään tilan ulkopuolisia jätejakeita (luokiteltu myöhemmin tässä raportissa) ja laitoksen
lopputuotetta
aiotaan
markkinoida,
tulee
laitokselle
hakea
laitoshyväksyntä
Elintarviketurvallisuusvirastolta. Mikäli laitoksen lopputuote markkinoidaan lannoitteena, tulee
tuotteen täyttää myös lannoitelainsäädännön laatuvaatimukset.
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Sivutuoteasetusta sovelletaan kohteisiin, joissa käsitellään asetuksen mukaisesti luokkaan 2 tai 3
kuuluvia eläinperäisiä jätejakeita. Jos laitoksella käsitellään lannan (ja mahdollisesti
peltobiomassan) lisäksi myös ruokajätettä, voidaan tässä tapauksessa hyväksyntä myöntää
kansallisten käsittelyvaatimusten mukaisesti.
Keväällä 2006 on käynnissä mm. toiminnanharjoittaja- ja valvonta-asetuksen laadinta sekä
sivutuoteasetuksen
soveltamisoppaiden
päivitykset,
jotka
tulevat
ohjeistamaan
laitoshyväksyntämenettelyä mm. biokaasulaitosten osalta. Asetus ja ohjeistukset tulevat vastaamaan
mm. siihen, missä mädätysjäännöstä voidaan hyödyntää, millaisia jälkikäsittelyvaatimuksia
mädätetylle lietteelle mahdollisesti vaaditaan ja millaisia valvontatoimenpiteitä sivutuotteiden
käsittely aiheuttaa.
Laitoshyväksyntään ja sivutuotteiden käsittelyyn
Elintarviketurvallisuusviraston kotisivua www.evira.fi.

liittyen

kannattaa

seurata

aktiivisesti

2.4 Rakennus- tai toimenpidelupa
Biokaasulaitokset tarvitsevat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen rakennusluvan tai
toimenpideluvan. Kun laitetoimittaja (tai rakennushankkeesta vastaava konsultti) on valittu,
laaditaan laitoksesta rakennepiirustukset, jotka liitetään lupahakemuksen liitteeksi.
Laitoksen valmistuttua sille tulee tehdä rakennuslain mukainen loppukatselmus, johon voi
tarvittaessa osallistua myös pelastusviranomainen. Loppukatselmus tehdään ennen laitoksen
käyttöönottoa. Rakennusvalvonta voi kuitenkin hyväksyä tietyin edellytyksin laitoksen
käyttöönoton ennen loppukatselmusta.

2.5 Ympäristölupa
Biokaasulaitokset tarvitsevat ympäristölainsäädännön (86/2003, 169/2000) mukaisen
ympäristöluvan. Mikäli laitoksella käsitellään luokiteltuja jätejakeita, tulkitaan biokaasulaitokset
jätteen laitosmaisiksi käsittelijöiksi, jolloin toiminta vaatii ympäristöluvan. Pelkän lietteen
käsittelyn ympäristölupa voi tapauskohtaisesti liittyä eläinsuojan ympäristöluvan yhteyteen.
Lupahakemus tulee laittaa vireille riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista. Toimintaa ei saa
yleensä aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Lupa toiminnan aloittamiseen ennen
päätöksen lainvoimaisuutta voidaan antaa vain ympäristösuojelulaissa määritellyistä erityisistä
syistä. Lupaviranomainen määräytyy käsiteltävän liete- (sisältää myös jätteen) tai eläinmäärän
mukaan. Maatilakohteissa toiminta on yleisesti laajuudeltaan sellaista, että lupaviranomainen on
joko kunta tai alueellinen ympäristökeskus. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ilmoittaman tiedon
mukaan luvan käsittelyaika on noin 8 kuukautta.
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2.6 Ilmoitus pelastusviranomaiselle
Mikäli biokaasulaitoksen toiminnan laajuus tai tilan ja biokaasulaitoksen toiminta ylittää
ilmoitusvelvollisuuden rajan, tulee laitoksen haltijan tehdä tästä ilmoitus pelastusviranomaiselle.
Tilakohteissa vaarallisena aineena tarkastelussa huomioidaan biokaasun lisäksi myös muut
vaaralliseksi luokiteltavat aineet. Tiloilla kyseeseen tulee lähinnä polttoöljy.
Ilmoitus tulee laatia hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttöönottoa. Pelastusviranomaisen tai
hyväksytyn tarkastuslaitoksen (Inspecta Oy, Polartest Oy) tulee tarkastaa laitos viimeistään 3
kuukauden kuluttua laitoksen käyttöönotosta. Yleisesti tarkastuksen tekee pelastusviranomainen.
Mikäli laitos ei täytä ilmoitusvelvollisuutta, tarkastetaan laitos normaalin lopputarkastuksen
yhteydessä, johon myös pelastusviranomainen voi osallistua.

2.7 Sopimukset sähkö- ja verkkoyhtiön kanssa
Mikäli laitoksella aiotaan tuottaa sähköä, tulee verkkoon liittymisestä sopia paikallisen
verkonhaltijan kanssa. Verkkoon liittyminen on edellytys vaikka sähköä ei siirretä verkkoon, sillä
biokaasulaitoksen sähköntuotantoyksikkö tarvitsee verkkoa tahdistukseen. Toiminnanharjoittajan
tulee tehdä tai tarkastaa seuraavat sopimukset:
•

Liittymissopimus: kaikilla tiloilla on olemassa liittymissopimus, mutta se tulee
tarkastaa liitettäessä biokaasulaitosta verkkoon. Muutoksia tulee mm. johdotuksiin.
Noususulakkeen kokoa voidaan joutua myös sähköntuotannon maksimitehosta
riippuen suurentamaan (yleisesti 63 A).
Sopimus tehdään aina paikallisen verkkoyhtiön kanssa.

•

Verkkosopimus: Verkkosopimuksessa sovitaan sähkön verkkoon siirrosta sekä
sähkön ostosta. Lisäksi verkkosopimuksessa sovitaan mittauksen toteuttamisesta.
Sopimus tehdään aina paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa.

•

Myyntisopimus: Myyntisopimus tehdään sähkön myyjän ja sähkön myyntiyhtiön
kesken. Sähkön tuottaja voi kilpailuttaa sähkön myyntiyhtiöt ja myydä tuottamansa
sähkön valitsemalleen myyntiyhtiölle, joka toimii sekä tilalla tuotetun sähkön
ostajana että myös korkeakuormitteisina ajanjaksoina sähkön myyjänä. Sähkön
myyntisopimuksen voi tehdä vain yhden toimijan kanssa.

2.8 Räjähdyssuojausasiakirja
Maatilan biokaasulaitoksilla tuotetaan metaania sisältävää biokaasua. Metaani luokitellaan erittäin
helposti syttyväksi kaasuksi, joka voi aiheuttaa vaaratilanteen esim. putki- tai toimilaitevuodon
seurauksena. Vuodon sattuessa suljettuun tilaan, voi tilaan muodostua räjähdysvaarallinen
kaasuseos, joka voi kipinälähteen tai muun syttymislähteen läsnä ollessa syttyä. Kohteiden, joissa
käsitellään räjähdysvaarallisia aineita ja joissa toiminnan aikana on työntekijöitä läsnä, tulee laatia
räjähdyssuojausasiakirja. Maataloussektorin biokaasulaitokset tulkitaan toimijoiksi, joiden tulee
myös laatia räjähdyssuojausasiakirja.
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Räjähdyssuojausasiakirjan laatii toiminnanharjoittaja tai sen voi laatia myös laitetoimittaja, joka
valmistaa esim. valmista laitekonseptia. Asiakirjaa ei tarvitse toimittaa viranomaiselle, mutta se
voidaan tarkistaa esim. palotarkastuksen yhteydessä.

2.9 Pelastussuunnitelma
Maatalouselinkeinojen rahoituslain (329/1999) ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000)
mukaan tuettavien uudisrakennushankkeiden ja niihin verrattavissa olevien peruskorjauksissa
kohteiden tulee tehdä pelastuslain (468/2003) mukainen pelastussuunnitelma. Kohteissa, joissa
pelastussuunnitelma on laadittu eläinsuojalle, täydennetään se tarvittavin osin biokaasulaitoksen
osalta.
Pelastussuunnitelma tulee täydentää vuosittain.

2.10 Huolto ja ylläpito
Laitoksen käytöstä ja huollosta tulee sopia laitetoimittajan kanssa. Laitoksella on toimenpiteitä,
jotka isäntä voi toteuttaa itse, mutta myös huoltotehtäviä, joissa tulee käyttää asiantuntevaa
henkilöä. Laitetoimittajat voivat laatia huolto- ja ylläpito-oppaan, jonka avulla laitoksen
rutiininomaiset huoltotyöt voidaan toteuttaa toiminnanharjoittajan toimesta.
Laitosta ja laitetoimittajaa valittaessa tulee käydä läpi edellä mainitut kohdat ja sopia, kenen
vastuulla kyseiset toiminnot ovat.
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3 Ympäristölupa
Biokaasulaitokset tarvitsevat ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan.
Lupaviranomainen määräytyy toiminnan laajuuden perusteella. Mikäli toiminnasta katsotaan
aiheutuvan kohtuutonta haittaa, voi toiminta vaatia naapuruussuhdelain (26/1920) perusteella
ympäristöluvan, vaikka jäljempänä taulukossa 3 olevat ympäristönsuojeluasetuksen (YSA,
169/2000) asettamat eläin- tai jätemäärät eivät ylittyisikään.
Taulukko 3. Ympäristöluvan määräytymisperusteet ja toimivaltaisen viranomaisen määräytyminen
(YSA 169/2000).

Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelylaitos
Eläinsuoja, joka on tarkoitettu
Lypsylehmät (nautayksikköä)
Lihanaudat
Täysikasvuiset emakot
Lihasiat

Kunta
Alueellinen ympäristökeskus
< 5000 tn / vuosi
5000 tn / vuosi

30 kpl < 75
80 kpl < 200
60 kpl < 250
210 kpl < 1000

75 kpl
200 kpl
250 kpl
1000 kpl

YSA:n mukaan kattilalaitoksen toiminta on luvan varaista, mikäli kaasua tai muuta poltettavaa
ainetta käyttävän laitoksen suurin polttoaineteho on 5 MW. Maatilamittakaavan laitokset eivät yllä
energiantuotannossa ympäristöluvan vaatimalle tasolle, joten luvanvaraisuus ja lupaviranomainen
määräytyy eläin- ja jätemäärän perusteella.
Laitosta perustettaessa on hyvä olla yhteydessä kuntaan ja/tai alueelliseen ympäristökeskukseen,
jotka antavat tarvittavia neuvoja lupavelvollisuudesta ja luvan hakemisesta. Lupaviranomainen
ratkaistaan tapauskohtaisesti. Toiminta voi tarvita myös luvat, vaikka yllä olevan taulukon rajaarvot ei ylittyisikään (esim. nuori karja kasvatetaan tilalla).
Ympäristölupaa hakee se, joka vastaa toiminnasta (toiminnanharjoittaja). Lupahakemus tulee tehdä
asiantuntemuksella. Biokaasulaitosten lupahakemuksessa tulee olla lupaharkinnan kannalta
tarpeelliset tiedot toiminnasta ja sen sijainnista, prosesseista, laitteistoista sekä toiminnan
ympäristövaikutuksista ja haitallisten ympäristövaikutusten estämisestä. Liitteeksi tulee toimittaa
asiakirjat ja selvitykset, jotka luetellaan YSA:n 10 ja 12 §:ssä. Tietoa luvan hakemisesta,
hakemuslomakkeet sekä hakemuksen täyttöohjeita saa ympäristöviranomaisilta ja löytyy valtion
ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi (palvelut, tuotteet ja lomakkeet)
Jätelain tavoite (1072/1993) on ehkäistä ja torjua jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja
haittaa terveydelle ja ympäristölle. Lain mukaan jätettä ei saa käsitellä hallitsemattomasti. Jätteen
saa luovuttaa vain vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa kyseessä olevan jätteen käsittelyyn tai
hyödyntämiseen, tai jätetiedostoon merkitylle jätteen kuljettajaksi hyväksytylle kuljettajalle tai jos
vastaanottajalta ei edellytetä edellä mainittuja hyväksymismenettelyjä, sellaiselle vastaanottajalle,
jolla on riittävät edellytykset huolehtia jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Jätteen
kuljettajan on huolehdittava siitä, että jäte kuljetetaan asianmukaisella tavalla. Jätteen
ammattimaista kuljetusta harjoittavan tulee tehdä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle
jätetiedostoon merkitsemistä varten.
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Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ilmoittama käsittelyaika ympäristöluville on noin 8 kuukautta.
Tärkeää on toimittaa lupahakemus riittävän ajoissa, sillä lupa-asia tulee vireille vasta kun kirjallinen
hakemus on toimitettu asianmukaiselle viranomaiselle. Toimintaa ei saa yleensä aloittaa ennen
kuin lupapäätös on lainvoimainen. Lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta
voidaan antaa vain ympäristösuojelulaissa määritellyistä erityisistä syistä. Ympäristöviranomaiset
tarkastavat toiminnan luvan käsittelyvaiheessa ja myöhemmin valvontaohjelman mukaisilla
tarkastuksilla.

3.1 Laitosvaihtoehdot
3.1.1 Tilatason laitos
Lannat käsitellään omalla tilalla (pelkkä lannan käsittely)
Tilanne:
Tilalle suunnitellaan biokaasulaitosta suunniteltavan navetan yhteyteen
Ympäristöluvan käsittely: Ympäristölupa haetaan eläinsuojan ympäristöluvan yhteydessä
Tilanne:
Olemassa olevan navetan yhteyteen suunnitellaan biokaasulaitosta
Ympäristöluvan käsittely: Mikäli kyseessä on oleellinen muutos, tulee toiminnalle hakea
ympäristölupa. Oleellinen muutos katsotaan tapauskohtaisesti. Muutoin
biokaasulaitoksen lupa liittyy eläinsuojan ympäristöluvan yhteyteen.
Yleisesti voidaan katsoa, että biokaasulaitoskäsittelyllä on positiivisia
ympäristövaikutuksia (mm. hajuhaitat vähenevät, ravinteiden käyttö
tehostuu), joten pelkkä lannankäsittely ja ”puhtaan” vihermassan
käsittely voidaan katsoa liitettävän eläinsuojan ympäristöluvan
yhteyteen. Tästä tulee kuitenkin neuvotella viranomaisten kanssa.
Jos laitoksessa käsitellään lantojen lisäksi tilan ulkopuolisia jätejakeita (biojätteet yms.),
toiminta tulkitaan jätteen laitosmaiseksi käsittelyksi, jolloin laitokselle tulee hakea ympäristölupa
toiminnan oleellisesti muuttuessa. Lupaviranomainen määräytyy edelläolevan taulukon
mukaisesti. Lupaviranomaista ratkaistaessa huomioidaan sekä tilalla oleva eläinmäärä että
biokaasulaitoksella käsiteltävä kokonaisjätemäärä, joka sisältää sekä lietteen että ulkopuolisen
jätejakeen. Jos molemmat (navetta ja biokaasulaitos) ovat uusia toimintoja, lupaa tulee hakea
samanaikaisesti.
Tilalla peltoviljelyksessä syntyvät sivutuotteet (esim. olki ja naatit) voidaan katsoa olevan
”puhdasta” prosessin raaka-ainetta, joten näiden käsittely tilalla lannan kanssa ei tee laitoksesta
jätteenkäsittelylaitosta.
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3.1.2 Tilojen yhteinen laitos
1) laitos on jollakin tilalla
Mikäli laitos rakennetaan suunniteltavan eläinsuojan yhteyteen, haetaan ympäristölupa
biokaasulaitokselle eläinsuojaluvan yhteydessä. Haettava lupa käsittää sekä oman tilan että
ulkopuolisen lannan käsittelyn.
Mikäli olemassa olevan eläinsuojan yhteyteen ollaan suunnittelemassa biokaasulaitosta, jossa
käsitellään oman tilan lantojen lisäksi ainoastaan ulkopuolelta tulevia lantoja, tulee toiminnalle
hakea ympäristölupa, mikäli toiminta biokaasulaitoksen myötä oleellisesti muuttuu. Ulkopuolisen
lannan käsittely muuttaa toiminnan helposti ympäristöluvan vaatimalle tasolle. Tarkastelu tehdään
kuitenkin tapauskohtaisesti.
Molemmissa tapauksissa toimivaltainen viranomainen määräytyy edellä olevan taulukon
mukaisesti.
2) Keskitetty lannan käsittely, laitos ei sijaitse tilalla, materiaali pelkkä lanta ja luokkaan 3
kuuluvat jätteet
Laitos suunnitellaan rakennettavaksi tilojen ulkopuoliseen kohteeseen. Laitoksen katsotaan
harjoittavan jätteen laitosmaista käsittelyä, joka tarvitsee ympäristöluvan. Lupaviranomainen
määräytyy edellä olevan taulukon mukaisesti.
3) Kasviperäiset jätteet ja yhdyskuntaliete
Yhdyskuntalietteen ja esim. perunankuorimoista syntyvä perunamäski tai kuorijae tulkitaan
jätteeksi. Kyseisiä jakeita käsittelevän biokaasulaitoksen toiminta tulkitaan laitosmaiseksi jätteen
käsittelyksi, jolle tulee hakea ympäristölupa.

20

4 Eläinten lannan ja muiden biojätejakeiden
käsittelyvaatimukset biokaasulaitoksella
Biokaasulaitoksen prosessivaatimukset riippuvat siitä, mitä materiaalia laitoksella käsitellään. Jos
laitoksella käsitellään pelkästään eläinten lietelantoja, käsittelylle ei aseteta erityisiä
prosessivaatimuksia. Käsittely tulee kuitenkin toteuttaa nitraattiasetuksen ja ympäristötukiehtojen
mukaisesti. Mikäli laitoksella käsitellään tilan ulkopuolisia jätejakeita, tulevat ne käsitellä siten, että
taataan riittävä hygieniataso.
Tässä osiossa keskitytään tarkastelemaan mallia, joissa lietettä ja mahdollisesti tilan ulkopuolisia
jakeita (esim. biojätteet, elintarviketeollisuuden sivutuotteet) käsitellään tilan tai tilojen yhteisissä
laitoksissa ja saatu mädätysjäännös käytetään tilan tai tilojen pelloilla. Jos laitos valmistaisi
markkinoitavaa lannoitevalmistetta, astuu tällöin voimaan lannoitelainsäädäntö, jolloin
lopputuotteen tulee täyttää lannoitelain laatuvaatimukset. Lantaoppaiden mukaan biokaasulaitoksen
tuottama mädätysjäännös tulee aina jatkokäsitellä, jotta siitä saadaan lannoitelain vaatimukset
täyttävää lopputuotetta. Jatkokäsittelyinä voivat olla esim. kuiva-aineen jälkikypsyttäminen
pelletoimalla tai kompostoimalla. Tätä ennen kuiva-aine tulee separoida ennen jatkokäsittelyä.
Biokaasulaitoskäsittelyä ohjeistaa sivutuoteasetus (1774/2002) sekä kansalliset tulkinnat. Tässä
luvussa käydään läpi käsittelyvaatimuksia ja keskitytään nimenomaan tarkastelemaan lietteiden ja
muiden biojakeiden käsittelyvaatimuksia biokaasulaitoksessa.
Raportin tämän osion (luku 4) ohjeet nojautuvat pääosin laadittuihin lantaoppaisiin
(sivutuoteasetuksen
soveltamisoppaat)
sekä
Maaja
metsätalousministeriön
sekä
Kasvintuotannontarkastuskeskuksen asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin. Sivutuoteasetus ja
lietteenkäsittelyyn liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus elävät voimakkaasti, joten laitoshankkeen
yhteydessä on syytä olla yhteydessä asianomaisiin viranomaisiin.
Tässä luvussa tuodaan esille käsittelyn yleiset periaatteet. Kaikki sovellusohjeet eivät nojaudu
voimassa oleviin lakeihin.
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4.1 Sivutuoteasetuksen mukaiset luokitukset
Eläinperäiset sivutuotteet on luokiteltu niiden riskiluokan mukaan kolmeen luokkaan, jotka ovat
seuraavat.
Luokka 1
Eläinperäiset sivutuotteet:
- TSE-taudin riski
- Tuntematon riski
- sisältää kiellettyjä aineita
- ympäristömyrkkyjen jäämiä
- kansainvälisen liikenteen (EU:n ulkopuolelta) ruokajäte
Luokka 2
Eläinperäiset sivutuotteet (karkea jako):
- muiden eläintautien kuin TSE:n riski
- eläinlääkejäämien riski
- eläimen lanta
Lanta kuuluu aina luokkaan 2. Mikäli eläinlääkäri on todennut, että lannassa on vakava
tartuntataudin riski, tulee lanta käsitellä luokan 2 käsittelylaitoksessa. Terve lanta on ainut luokan 2
tuote, joka on mahdollista käsitellä pelkästään (ilman luokan 2 mukaista käsittelyä) biokaasu- ja
kompostilaitoksessa.
Luokka 3
Eläinperäiset sivutuotteet (karkea jako):
- jotka on saatu ihmisravinnoksi hyväksytyistä eläimistä, joita ei käytetä enää
elintarvikkeena tai sen raaka-aineena (esim. ruokajäte)
- entiset elintarvikkeet
- elintarviketeollisuuden eläinperäiset sivutuotteet
Luokan 3 Sivutuotteet tarkemmin eriteltynä:
Ruokajäte:
- ravintoloiden, pitopalveluiden, keskuskeittiöiden sekä kotitalouksien keittiöiden
ruokajäte, kun se on tarkoitettu käsiteltäväksi kompostointi- ja biokaasulaitoksilla.
- ruokajäte EU:n sisäisistä liikennevälineistä
Entiset eläinperäiset elintarvikkeet vähittäis- ja tukkukaupoista:
- ei ole enää tarkoitettu elintarvikkeiksi kaupallisista syistä (pakkausvika,
valmistusvika, myyntipäivä mennyt umpeen -> ei riskiä ihmisille ja eläimille)
o tuoreeltaan myytävä liha
o siipikarja ja kala sekä liha-, siipikarja- ja kalatuotteita tai valmisteita
sisältävät entiset elintarvikkeet
- elintarvikkeiden käsittelyssä ja valmistuksessa syntyvät sivutuotteet (käsiteltäessä
eläinperäisiä tuotteita tukku- tai vähittäiskaupoissa myyntiin; lihan, siipikarjan ja
kalanperkeet )
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Elintarviketeollisuudesta tuleva luokan 3 eläinperäinen jäte:
Liha-alan laitokset:
- lihantarkastuksessa hyväksytyt teuraseläinten osat, joita ei käytetä elintarvikkeina
- lihantarkastuksessa hyväksyttyjen ruhojen hylätyt osat ja elimet, joissa ei merkkejä
ihmisiin ja eläimiin tarttuvista taudeista
Sivutuoteasetuksen ulkopuolelle jäävät seuraavat tuotteet (tuotteet voidaan
käsitellä laitoksessa, jossa ei ole laitoshyväksyntää, ns. vapaa prosessi):
-

leipomotuotteet (jäteleipä, kakut, leivonnaiset, keksit)
pasta
suklaa, makeiset ja samankaltaiset tuotteet
hedelmät ja vihannekset
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4.2 Sivutuoteasetuksen ulkopuolella olevat toimintamallit
Tässä luvussa tarkastellaan toimintamalleja, jotka eivät ole sivutuoteasetuksen piirissä.

4.2.1 Oman lannan käsittely biokaasulaitoksessa
•
•
•
•
•
•

Lantaa voidaan myydä tai luovuttaa sellaisenaan toiselle tilalle.
Laitosprosessille ei ole käsittelyvaatimuksia.
Sivutuoteasetuksen mukaan mädätysjäännös on käsittelemätöntä lantaa.
Toiminnasta ei pidä tehdä ilmoitusta Elintarviketurvallisuusvirastolle
Myynti tai luovutus yksityishenkilölle max. 100 m3/vuosi (kuormina tai säkissä). Myynti tai
luovutus vaatii ilmoituksen Elintarviketurvallisuusvirastolle. Tästä ei aiheudu kustannuksia.
Luovutuksen ja myynnin edellytys on, että lanta on tervettä (ei sisällä esim.
salmonellaa,EHECiä tai yersiniaa).

Raakamaito
Tilan lanta

Tilan
biokaasulaitos

Mädätysjäännös

Maitohuoneen
pesuvedet

Käyttö omalla
tilalla
Lannan luovutus
tai myynti

Kuva 1. Oman tilan lannankäsittelyn toimintamalli ja soveltuvat käsiteltävät materiaalit.
Lannan käsittelyssä on noudatettava nitraattiasetusta ja ympäristötukiehtoja.
Poikkeus:
Mikäli lantaa myydään yksityishenkilöille yhteensä yli 100 m3 vuodessa, tulee lannat käsitellä
hyväksytyssä laitoksessa. Tällöin lopputuotteen tulee täyttää lannoitelain vaatimukset.
Tautitilanteissa tulee toimia eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.
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4.2.2 Usean tilan keskitetty laitos lannan käsittelyssä
Laitoksella käsitellään ainoastaan lantaa, raakamaitoa ja maitohuoneen pesuvesiä. Myös
´puhtaiden´peltobiomassojen käyttö on mahdollista, kuten esim. heinäseokset ja säilörehu.

Tila 1

kotieläintila

Tila 2

kotieläintila

Kasvitila 1
Yhteinen
biokaasulaitos

Tila 3

Kasvitila 2

kotieläintila

Tila 4

kotieläintila

Kuva 2. Lannan käsittely tilojen yhteisessä laitoksessa ja mädätysjäännöksen hyötykäyttökohteet.
Kasvitilojen kanssa tulee olla lannanluovutussopimukset.
Laitoksia koskevia vaatimuksia ja edellytyksiä:
• Laitos voi sijaita tilojen ulkopuolella tai jollakin tilalla
• Laitoksessa voidaan käsitellä tilojen lantaa, raakamaitoa ja maitohuoneen pesuvesiä
• Lantaa voidaan käyttää suljetussa piirissä kotieläintiloilla sekä viljatiloilla (ainoastaan
vastaanotto), joiden kanssa on tehty lannanluovutussopimukset. Lannan vastaanoton
piirin tulee olla vakioitunut (tulee olla selvillä siitä, missä lietettä käytetään)
• Lannan suoramyynti tai luovutus lannan luovutussopimusten ulkopuolisille tiloille on
kielletty.
• Mädätysjäännös on sivutuoteasetuksen mukaan ”käsittelemätöntä” lantaa
• Tiloilla ei saa olla eläintauteja. Kasvitautiriski tulee myös huomioida suunnittelussa.
• Tilojen väliseen sopimukseen kirjataan toiminta, mikäli esiintyy vakavia eläintauteja!
• Laitokselle ei teknisiä käsittelyvaatimuksia
Toiminnalle vaaditaan kunnan eläinlääkärin hyväksyntä. Päätöksentekoon voi osallistua
myös läänineläinlääkäri. Menettely ei vaadi laitoshyväksyntämenettelyä, mutta
Elintarviketurvallisuusvirastolle tulee tehdä elinkeinoilmoitus sekä ilmoitus käsiteltyjen
raaka-aineiden ja valmistettujen lopputuotteiden määristä. Ilmoitusvelvollisuus on
jokavuotinen.
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Lannanluovutussopimukset ovat:
• voimassa olevia sopimuksia toisella maatilalla syntyvän lannan vastaanottamisesta ja
hyödyntämisestä viljelyn kannalta kestävällä tavalla (lannan käytön tehostaminen)
• ympäristölupiin liittyviä lannan luovutussopimuksia
• muita kirjallisia tilojen välisiä sopimuksia

4.3 Teurastamolannan käsittely ja käyttö maatilalla

Tilan lanta
Teurastamolanta /
suolilanta

Tilan
biokaasulaitos

Käyttö tilalla

(Ulkopuolelta vastaanotettu)

Kuva 3. Teurastamolannan käsittely maatilan biokaasulaitoksessa
Laitoksia koskevia vaatimuksia ja edellytyksiä:
• Lopputuote voidaan käyttää tilan omilla pelloilla.
• Luovutus tai suoramyynti ulkopuolisille ei ole sallittua.
• Teurastamoilta tuleva lanta on aina käsiteltävä ennen peltokäyttöä.
• Mädätystuotteen käytön riskit ovat tilalla.
• Lopputuotteen käyttö tilan ulkopuolella vaatii kansallisesti hyväksytyn käsittelyn tai
sivutuoteasetuksen mukaisen käsittelyn
Mahdollisia käsittelyjä ovat esimerkiksi:
• patterointi
• mesofiilinen mädätysprosessi (+35 ˚C)
Menettely
ei
vaadi
laitoshyväksyntää,
mutta
toiminnasta
tulee
tehdä
Elintarviketurvallisuusvirastolle elinkeinoilmoitus sekä ilmoitus käsiteltyjen raaka-aineiden ja
valmistettujen lopputuotteiden määristä.
Jos kyseessä on kotiteurastamo ja biokaasulaitoksella käsitellään ainostaan lantaa, toimintaa
verrataan pelkän lietteen mädätykseen (kts. kohta 4.2.1). Jos laitoksella käsitellään myös
teurasjätteitä, tulee käsittely toteuttaa sivutuoteasetuksen mukaisesti.
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4.4 Sivutuoteasetuksen ja kansallisten tulkintojen mukaiset
käsittelyt biokaasulaitoksilla
Tässä luvussa on keskitytty tarkastelemaan sivutuoteasetuksen sekä kansallisesti hyväksyttyjen
biokaasulaitosten
käsittelyvaatimuksia.
Sivutuoteasetuksen
mukaan
hyväksyttyjä
lannankäsittelymenetelmiä ovat myös kompostikäsittely sekä muut tekniset menetelmät, mutta tässä
keskitytään tarkastelemaan vain biokaasulaitoskäsittelyä.
Raportin julkaisuhetkellä ministeriö on työryhmissään aloittamassa mm toiminnanharjoittaja- ja
valvonta-asetuksen laadinnan. Lisäksi sivutuoteasetuksen soveltamisoppaita päivitetään ja ns.
lannoitteiden laatuasetus on valmisteilla. Edellä mainitut ohjeistukset tulevat ottamaan kantaa mm.
toimintamalleihin, joissa laitoksella käsitellään maatalouslietteiden lisäksi mm. tilan ulkopuolisia
biojätejakeita. Ohjeistukset luo linjauksia mm. laitoshyväksynnän hakemiselle, mädätetyn lietteen
hyödyntämiselle, mahdollisille käyttökohteille (pellot, joilla käyttö on mahdollista) sekä
mädätysjäännöksen laadunvalvonnalle.

4.4.1 Sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytty prosessi luokan 3 jakeille
Mikäli laitoksella käsitellään lannan lisäksi luokan 3 eläinperäisiä sivutuotteita, tulee jakeet
käsitellä sivutuoteasetuksen mukaisessa prosessissa. Edellämainittuja jakeita voidaan käsitellä myös
jäljempänä esillä olevista prosesseistata poikkeavalla menetelmällä, mutta nämä tulevat validioida
ennen kuin laitokselle voidaan myöntää sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntä. Validioinnissa
tulee todentaa, että laitos pystyy käsittelemään materiaalit siten, että lopputuotteen
hygieniavaatimukset täyttyvät. Prosessivalidioinnin vaatimukset astuvat voimaan 1.1.2007 ja vanhat
laitokset tulee validioida tähän päivämäärään mennessä. Uudet laitokset tulee validioida ennen
käyttöönottoa, mikäli prosessi on sivututoeasetuksen hyväksymästä prosessista poikkeava. (KTTK
Tiedote 2005)
Validioinnissa tulee osoittaa patogeenien tuhoutuminen prosessissa sekä laatia riskienarviointi
prosessin toiminnalle. Validioinnista tullaan antamaan erilliset ohjeet Maa- ja
metsätaluosministeriön ja Elintarviketurvallisuusviraston toimesta. Validioinnin hyväksyy
Elintarviketurvallisuusvirasto.
Myös lopputuotteen käyttövaatimuksiin on tullut muutoksia. Uusien määräysten ja ohjeiden
mukaan hyväksytyllä prosessilla (käsitelty myöhemmin tässä luvussa) käsiteltyä mädätysjäännöstä
voidaan levittää myös laitumille ja rehuheinäpelloille. Kyseisille pelloille ei saa laskea
tuotantoeläimiä eikä kasvuston rehukäyttö ole mahdollista 21 vuorokauteen mädätysjäännöksen
levityksen jälkeen. (KTTK Tiedote 2005)
Tulevat ohjeistukset (toiminnanharjoittaja- ja valvonta-asetus, lantaoppaiden päivitykset sekä
laatuasetus) tulevat ottamaan kantaa mädätysjäännöksen peltokäyttöön, mahdollisiin levitysalueisiin
(omat pellot, lannanluovutussopimusten piirissä olevat pellot) sekä jälkikypsytysvaatimuksiin.
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Lanta

Sivutuote
Luokka 3

Hygienisointi:
70 °C
1h
12mm
Laitumien ja
rehukasvustojen
varoaika 21 vrk

Reaktori
(vapaa lpt)

Mädätysjäännös

Jälkikypsytys /
peltolevitys

Lopputuote
(lannoitevalmiste)

Kuva 4. Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksytty käsittelyprosessi luokan 3 sivutuotteille.
Hygienisointikäsittely on hyväksytty, eikä se vaadi erillistä validiointia. Lopputuotteen tulee täyttää
lannoitelain mukaiset laatuvaatimukset, mikäli tuotetta markkinoitaisiin laitokselta. Tulevat
ohjeistukset luo linjauksia mädätysjäännöksen hyötykäyttömahdollisuuksille peltojen lannoitteena
ja mahdollisille jälkikäsittelyille.
Jos laitoksella käsitellään luokan 3 jakeita, toiminta on erityisvalvonnan alla. Viljelijän on
osoitettava ja dokumentoitava mm seuraavat asiat;
• mädätysjäännösken käyttökohteet
• käyttöajankohdat
• käyttömäärät sekä
• todennettava kirjanpidolla varoaikojen riittävyys.
Sivutuoteasetuksen mukaisen prosessin keskeiset vaatimukset:
• Koko massan on kuljettava hygienisoinnin läpi. Hygienisointiyksikössä oltava:
o reaaliaikaiset lämpötilanmittaukset
o tallentimet lämpötilan seurantatietojen kirjaamista varten
o turvajärjestelmä, joka estää liian alhaisen käsittelylämpötilan
• Hygienisoinnin jälkeiselle mädätysprosessille ei ole määrätty käsittelylämpötilaa
• Hygienisointi voi sijaita joko ennen tai jälkeen mädätysprosessin. Käsiteltävällä massalla ei
tule olla mahdollisuutta ohittaa hygienisointia
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4.4.2 Kansallinen käsittelymenetelmä luokan 3 ruokajätteille
Laitumien ja
rehukasvustojen
varoaika 21 vrk

Reaktori
+55 °C
t = väh. 20 vrk

Ruokajäte
(luokka 3)

Mädätysjää
nnös

Jälkikypsytys /
Peltokäyttö

Lanta
Lopputuote
(lannoitevalmiste)

Kuva 5. Käsittelymenetelmä luokan 3 ruokajätteille. Tulevat ohjeistukset luo linjauksia
mädätysjäännöksen hyötykäyttömahdollisuuksille peltojen lannoitteena ja mahdollisille
jälkikäsittelyille. Lopputuotteen tulee täyttää lannoitelain mukaiset laatuvaatimukset, mikäli tuotetta
markkinoitaisiin laitokselta. Prosessissa ei tarvita enää erillistä hygienisointia eikä se vaadi
validiointia.
Prosessivaatimukset:

-

reaktori lämpötila + 55 °C
käsittelyaika 24 h ilman uuden aineen sisään syöttöä
keskimääräinen kokonaisviipymä reaktorissa väh. 20 vrk
enimmäispartikkelikoko 40 mm

Maatiloilla sijaitsevan biokaasulaitoksen, joissa käsitellään luokkaan 3 kuuluvia ruokajätteitä, tulee
olla täysin fyysisesti eroteltuna eläimistä ja tuotantorakennuksista. Tulee myös kiinnittää erityistä
huomiota siihen, että eläimet eivät missään tilanteessä pääse käsiksi laitoksella mädätettiviin
entisiin elintarvikkeisiin.
Raportin valmistumishetkellä luokan 3 jakeiden osalta säännöstöä valmistellaan. Muutokset ja
uudet ohjeet koskevat entisisten eläinperäisten elintarvikkeiden käsittelyvaatimuksia. Jatkossa
jaottelu tulee olemaan seuraava;
• raa´at (kypsentämättömät) liha- siipikarja ja kalatuotteet
• muut tuotteet eläinperäiset entiset elintarvikkeet.
Kypsentämättömät liha- siipikarja- ja kalatuotteet tulee käsitellä sivutuoteasetuksen mukaisesti.
Muille tuotteiden käsittelyn osalta on menossa siirtymäaika (31.7.2007 asti) ja ohjeistusta
työstetään. Elintarviketurvallisuusvirasto tulee laatimaan kaupoille soveltamisoppaan sekä
omavalvontaohjeen koskien entisten eläinperäisten elintarvikkeiden käsittelyä.
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4.5 Yhdyskunta- ja saostuskaivolietteen käsittely
biokaasulaitoksessa
Mikäli yhdyskunta- tai sakokaivolietteitä käytetään peltojen lannoitteena, tulee ne käsitellä ennen
peltokäyttöä siten, että hajuhaitat ja taudinaiheuttajat merkittävästi vähenevät. Sakokaivolietteet
rinnastetaan yhdyskuntalietteeseen, joten niille on samat käsittelyvaatimukset. Maa- ja
metsätalousministeriö sekä Kasvintuotannon tarkastuskeskus ovat laatineet ohjeen maataloudessa
käytettävällä puhdistamo- ja sakokaivolietteelle (MMM 2005).
Yhdyskunta- ja sakokaivolietteille on määritetty hyväksyttyjä käsittelymenetelmiä, joita ovat
kalkkistabilointi, terminen kuivaus, mädätys, kompostointi Kemicond –menetelmä sekä muu
KTTK:n hyväksymä käsittely, jolla voidaan todistettavasti merkittävästi vähentämään
taudinaiheuttajien määrää.
Mikäli mädätyksellä käsitellään pelkästään yhdyskunta- tai sakokaivolietettä, hyväksyttyjä
prosesseja ovat (MMM 2005);
1) termofiilinen mädätys, jossa lietteen lämpötilan tulee olla prosessissa yli 55 ˚C vähintään 4
tunnin ajan viimeisen panoksen lisäämisen ja ennen seuraavan poistoa
2) mesofiilinen prosessi (lämpötila 33 – 35 ˚C), jolloin mädätetty liete on vielä joko
a) termisesti kuivattava (lämpötila yli 80 ˚C vähintään 10 min ajan)
b) kompostoitava ja jälkikypsytettävä n. 6 kuukautta tai vanhetettava vähintään 2 vuotta
c) liete on ennen mädätystä hygienisoitava erillisessä yksikössä, jossa lietteen lämpötila
on vähintään 70 ˚C 30 minuutina ajan.
Mikäli maatilojen biokaasulaitoksilla käsitellään lantaa yhdessä puhdistamo- ja sakokaivolietteiden
kanssa (sekoitus), tulee käsittely toteuttaa sivutuoteasetuksen mukaisesti. Laitoksella voi olla
sivutuoteasetuksen vaatimustason mukainen prosessi ( +70 ˚C), prosessi voidaan validioida tai
laitoksella voidaan mahdollisesti käyttää kansallisesti hyväksyttyä prosessia.
Tulevat ohjeistukset ja säännöstöt tulevat ottamaan kantaa myös sako- tai yhdyskuntalietteen
mädätykselle yhdessä maatalouslietteen kanssa.
Peltokäytössä mädätysjäännöstä, joka sisältää sakokaivo- tai yhdyskuntalietteitä, koskevat samat
karenssit kuin mitä VNP 282/1994 asettaa yhdyskuntalietteen käytölle maanviljelyksessä. VNP
282/1994 mukaan lietettä saa käyttää vain viljelymailla, jolla kasvatetaan viljaa, sokerijuurikasta,
öljykasveja tai kasveja, joita ei käytetä ihmisen ravinnoksi tai eläimen rehuksi (esim. energiakasvit).
Nurmelle lietettä saa levittää perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla liete
huolellisesti. Perunan, juureksien ja vihanneksien käyttö on mahdollista vain karenssiajan
jälkeen(282/1994)
Yhdyskunta- tai sakokaivolietteen käytössä maanviljelyksessä tulee lisäksi huomioida VNp
282/1994 asettamat rajoitteet lietteen tai lieteseoksen raskasmetallipitoisuuksille.
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5 Biokaasulaitoksen verkkoon liitäntä
5.1 Sähkömarkkinalaki
Sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa vain sähkömarkkinaviranomaisen antamalla luvalla
(sähköverkkolupa). Luvanvaraista ei ole kuitenkaan toiminta, jossa yhteisön tai laitoksen
hallinnassa olevalla sähköverkolla hoidetaan kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä
sähkönjakelua (386/1995 muutoksineen).
Maatilojen biokaasulaitoksilla tämä tarkoittaa, että ”sisäisen” sähköverkon saa rakentaa tilan
hallinnassa oleviin kohteisiin (kiinteistöryhmä) ilman verkkolupaa, mutta tilan hallinnassa oleviin
ulkopuolisiin kohteisiin esim. naapuritilan kiinteistöihin sähkölinjan rakentaminen vaatii
verkkoluvan. Sähkölinjan voi rakentaa myös tilan (jolla biokaasulaitos sijaitsee) ulkopuoliseen
kohteeseen, mikäli kohde on biokaasulaitoksen haltijan omistuksessa. Tässä tulee ottaa huomioon
sähkön laadun muutokset johdotusten ollessa pitkiä sekä kaapeloinnista aiheutettavat rasitteet
muille maanomistajille. Mikäli biokaasulaitos rakennetaan kahden tilan yhteiseksi, ei tuotettua
sähköä voida siirtää molemmille tiloille ilman verkkolupaa, sillä biokaasulaitokseen kytkeytyviä
tiloja ei katsota kiinteistöryhmiksi, vaan sähkö tulkitaan myytäväksi laitoksen ulkopuoliselle
käyttäjälle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sähköä voidaan käyttää joko tilalla kiinteistöryhmässä
tai siirtää sähköverkkoon.
Sähkömarkkinalain mukaan verkonhaltijalla on liittämisvelvollisuus, joka tarkoittaa, että
verkonhaltijan tulee pyynnöstä tai kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa toimintaalueellansa olevat tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat sekä sähköntuotantolaitokset.
(386/1995). Tämä koskee myös maatilamittakaavan laitoksia. Verkkoon liittämisestä ja liittämisen
edellytyksistä tulee keskustella paikallisen verkkoyhtiön kanssa.
Lisäksi verkonhaltijalla on siirtovelvollisuus, jonka mukaan sen tulee myydä siirtopalveluja
kohtuullista korvausta vastaan niitä tarvitseville. Verkonhaltijan on myös järjestettävä toimitetun
sähkön mittaus, josta asiakkaan tulee maksaa verkonhaltijalle kohtuulliset mittauskustannukset
(444/2003).

5.2 Verkkoon liittymisen käytäntö
Kaikilla nykyisillä tiloilla on olemassa oleva liittymissopimus, jossa on sovittu pääsulakekoosta ja
liittymismaksun suuruudesta. Asennettavan biolaitoksen vaikutus pääsulakekokoon ja mahdolliseen
lisäliittymismaksuun selvitetään etukäteen paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa.
Normaalisti maatilat ovat sähkön käyttäjiä, joille riittää yksisuuntainen sähkön mittaus. Mikäli
maatila tuottaa biokaasulaitoksella sähköä ja siirtää sitä verkkoon, tulee laitoksen yhteyteen
kahdensuuntainen tuntimittaus, joka mittaa sekä verkosta ostettua että verkkoon siirrettyä sähköä.
Mittauksista ja mittalaitteista vastaa jakeluverkonhaltija, jonka alueella laitos sijaitsee. Mittalaite on
myös jakeluverkonhaltijan omaisuutta.
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Mittauksen ylläpidosta ja uusimisesta sekä mahdollisesti myös pääomakuluista verkonhaltija
veloittaa mittalaitemaksun, joka yleensä hinnoitellaan erillään siirtotuotteitten perusmaksusta.
Pohjois-Savossa toimivan verkonhaltijan Savon Voiman hinnaston mukaan 2-suuntaisen
tuntirekisteröivän mittauksen mittalaitemaksu syksyllä 2005 oli 19,30
/ kk (sis. alv).
Mittalaitemaksu sisältää Savon Voiman omistamien mittalaitteiden kunnossapidon ja uusimisen
kustannukset sekä ensimmäisten mittalaitteiden pääomakulut, mutta ei asennuskustannuksia.
Asennuskustannukset veloitetaan aina kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan.
Tuntitehojen mittaustietojen lukeminen (sekä tuotanto että kulutus) voidaan toteuttaa etäpalveluna
gsm-verkon kautta, joten se ei vaadi käyntiä laitoksella. Palvelu maksoi Savon Voiman taksojen
mukaan syksyllä 2005 n. 3,2 / kk (kustannus on ns. läpilaskutus operaattorin veloittaman SIMM
kortin perusmaksun mukaan).
Tilan, joka ryhtyy sähköntuottajaksi ja myy sähköä verkkoon, tulee tehdä tai tarkistaa seuraavat
sopimukset:
1) Liittymissopimus
Kaikilla tiloilla on olemassa oleva liittymissopimus, mutta toiminnan muuttuessa tämä tulee
tarkistaa. Maatiloilla on yleisimmin 63 ampeerin pääsulakkeet. Mikäli biokaasulaitoksen
sähköntuotantoteho on alle 40 kW, ei sulakekokoa tarvitse muuttaa. Sulakekokoa tulee
suurentaa jatkuvan sähköntuotantotehon ollessa suurempi kuin 40 kW. Ns. nyrkkisääntönä
pienjännitteellä sulakekoko on 1,5-kertainen sähköntuotannon huipputehoon nähden.
Liittymissopimus laaditaan paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa.
2) Verkkosopimus
Verkkosopimuksessa sovitaan sekä sähkön siirrosta yleiseen jakeluverkkoon että sähkön otosta
jakeluverkosta. Verkkosopimuksessa sovitaan myös mittausten toteuttamisesta. Sopimus
laaditaan paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa.
3) Myyntisopimus
Myyntisopimus on sähkön myyjän (biokaasulaitosmaatila) ja ostajan (sähkön myyntiyhtiö)
välinen sopimus. Maatilakohtaisen biokaasulaitoksen verkkoon siirtämä sähkömäärä voi olla
suhteellisen pieni. Käytännössä tila siirtää sähköä verkkoon tilan kulutuksen ollessa alhaisempi
kuin laitoksen sähköntuotantoteho. Tilan sähkönkulutuksen tehohuippujen aikana sähköä
joudutaan ostamaan sähkön myyntiyhtiöltä oman tuotannon lisäksi.
Ns. ylijäämäsähkö yleensä myydään sähkön myyntiyhtiölle. Sähköntuottaja (maatila, jolla laitos
sijaitsee) voi kilpailuttaa sähkön myyntiyhtiöt ja myydä tuottamansa sähkön valitsemalleen
myyntiyhtiölle. Sähkön myyntihinta määritetään myyntisopimuksessa. Käytäntö on, että sähkön
myyntisopimus voidaan tehdä vain yhden yhtiön kanssa. Sähkön myyntiyhtiö toimii samalla
biokaasulaitosmaatilan ns. sähkön avoimena toimittajana, joka myy sähköä tilalle silloin, kun
oma tuotto ei kata kulutusta.
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5.3 Biokaasulaitoksen verkkoon liittämisen toimintamallit
5.3.1 Toimintamalli 1: Biokaasulaitos tilalla

Tuotanto- yms.
rakennus

Kiinteistöryhmä

Jakeluverkko
Biokaasulaitos

Kahdensuuntainen mittaus
Kuva 6. Toimintamalli verkkoon liitännästä, kun biokaasulaitos on maatilalla.
Vaatimukset ja toimintaedellytykset:
• Liittymissopimuksen tarkistaminen. Lisäksi oltava verkkosopimus sekä myyntisopimus, jos
sähköä myydään verkkoon.
• Rajapintamittauksista huolehtii paikallinen verkkoyhtiö
• Laitoksella tulee olla tuntirekisteröivä kahdensuuntainen mittaus
• Verkkoon syötetystä sähköstä Savon Voima Oyj ei veloita siirtokorvausta (veloitus
ainoastaan ostetusta sähköstä voimalaitoksen nimellistehon ollessa alle 1.000 kVA)
Maatiloilla sähköntuotanto voi poiketa kausiluonteisesti ja vaihteluita voi olla myös tunneittain.
Kaasua voidaan varastoida korkeintaan muutaman päivän tarvetta vastaava määrä. Näin ollen
kulutuksen tehopiikkien aikana laitoksen sähköntuotantoteho (edes maksimiteho) ei välttämättä riitä
ja sähköä joudutaan tällöin ottamaan jakeluverkosta. Vastaavasti tilanteissa, joissa tilan sähkötehon
tarve on pienempi kuin laitoksen teho, voidaan sähköä myydä jakeluverkkoon. Laskutus laitoksella
tapahtuu mittareiden lukemien perusteella eli tila maksaa kuluttamastaan sähköstä ”ostomittarin”
lukeminen perusteella ja saa tuloja ”myyntimittarin” osoittaman lukeman perusteella.
Laitoksen kokonaistuotto määräytyy myytävän sähkö tuloista sekä tilalla itse tuotetun sähkön
käytöstä ja sillä korvatun ostosähkön hinnasta. Sähkön myynnistä tuloja tulee ainoastaan sähkön
hinnasta, mutta korvaamalla ostosähkö, voidaan tuloiksi laskea sekä ostosähkön hinta että
siirtokorvaus. Sähkön korvaamisen kautta tulevassa tuotossa tulee ottaa huomioon sähkön
kausiluonteinen hinnoittelu.
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5.3.2 Toimintamalli 2: Biokaasulaitos tilan ulkopuolella

TUOTANTOyms.
RAKENNUS

Kiinteistöryhmä

JAKELUVERKKO

BIOKAASULAITOS

TILA

RAJAPINTA 1
(kahdensuuntainen mittaus;
sähkön osto ja myynti)

RAJAPINTA 2
(yksisuuntainen mittaus;
ostettu sähkö)

Kuva 7. Toimintamalli biokaasulaitoksen verkkoonliitännästä, jossa tuotantorkannukset ovat
erillään asuinrakennuksesta.
Vaatimukset ja toimintaedellytykset:
• Kts. kohta Biokaasulaitos maatilalla -toimintaedellytykset
• Tilalla riittää yhdensuuntainen mittaus. Tuntimittausta ei vaadita, jos pääsulakekoko on <
63A.
• Tilalla tulee olla vähintään yksisuuntainen tuntitehot rekisteröivä mittaus, jos
biokaasulaitoksen ns. ylijäämätuotanto halutaan siirtää tilalle ”suoraan” saman
verkonhaltijan alueella. Tilalla on kuitenkin aina oltava sähkönmyyntisopimus jonkun
sähkönmyyjän (avoin toimittaja) kanssa.
Tuotantolaitoksen ja tilan haltija joutuu maksamaan siirtokorvausta sekä biokaasulaitokselle
ostetusta sähköstä (osto siinä vaiheessa, kun laitoksen teho ei riitä kulutuspiikkien kattamiseen) että
tilalle ostetusta sähköstä. Laskutuskäytännöstä sekä tarvittavista mittauksista tulee sopia sähkön
myyntisopimuksessa/verkkosopimuksessa sähkön myyntiyhtiön / verkkoyhtiön kanssa.
Laskutuskäytäntö:
o Sähkönkäytön siirtotuote sovitaan verkonhaltijan ja sähköntuottajan (biokaasulaitos)
välillä verkkosopimuksessa
o Sähköenergian myynnistä ja ostosta sovitaan sähkön myyntiyhtiön ja
sähköntuottajan välillä myyntisopimuksessa
o Jos tilalla on vähintään yksisuuntainen tuntitehot rekisteröivä mittaus, verkkoyhtiö
vähentää ensin tunti tunnilta jakeluverkosta otosta biokaasulaitoksen ns.
ylijäämäsähkön. Verkkoyhtiö ilmoittaa sähkönmyyjälle kuukausittain verkosta oton
määrän, josta siis on vähennetty tuotannon määrä. Siirtokorvaus tilalla menee
kuitenkin täysimääräisesti jakeluverkosta oton mukaan.
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5.3.3 Toimintamalli 3: Sähkön myyntisopimus toisen asiakkaan kanssa
Mikäli joku asiakas haluaa ostaa biokaasulaitoksella tuotettua sähköä kalliimmalla hinnalla kuin
mitä myyntiyhtiö normaalisti veloittaa asiakkaalta, tulee tästä tehdä sopimus. Sopimus tehdään
yhdessä sähkön ostajan (asiakas), myyntiyhtiön sekä sähköntuottajan kanssa. Tässä tapauksessa
myyntiyhtiö laskuttaa sähkön ostajalta kalliimman taksan mukaisen hinnan sekä ottaa huomioon sen
sähköntuottajan kanssa tehtävässä laskutuksessa.
Suoraa sopimusta sähkön myyjän (biokaasulaitoksen haltija) ja asiakkaan kanssa ei voida tehdä.
Myyntiyhtiö toimii tässä tapauksessa ns. avoimena toimittajana, joka myy asiakkaalle sähköä
mahdollisen kiintiösopimuksen määrittämän määrän yli menevältä osalta, mikäli biokaasulaitostila
ei pysty koko määrää myymään.

5.4 Sähköverotus ja sähköntuotannon tuki
Sähköntuotannon verotuksesta ja tuesta on säädetty laissa
valmisteverosta (30.12.1996/1260 muutoksineen). Asiaa on
maatilatuotannon kannattavuusselvitys –julkaisussa (Hagström,
Tässä raportissa nojaudutaan kyseiseen selvitykseen edellä
tulkinnassa sähköverotuksessa ja tuessa.

sähkön ja eräiden polttoaineiden
ansiokkaasti selvitetty Biokaasun
M., Vartiainen, E. ja Vanhanen, J.)
mainitun lain ja sen muutosten

Tuotettaessa sähköä maatilojen biokaasulaitoksilla ainoastaan omaan käyttöön (ei siirtoa verkkoon)
alle 2 MVA tehoisessa generaattorissa, sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua ei tarvitse maksaa.
Tilanne muuttuu, mikäli sähköä siirretään myös verkkoon. Tällöin maatilasta tulee
sähköverovelvollinen siltä osin, kun tuottaja käyttää sähköä itse. Maatilan tulee tällöin maksaa
sähkövero ja huoltovarmuusmaksu maatilan itse käyttämästään sähköstä. Laitoksen omakäyttöisestä
sähköstä ei makseta veroa. Samoin verkkoon syötetystä sähköstä ei myöskään makseta veroa, sillä
veron maksaa tuotetun sähkön käyttäjät. (Hagström et al. 2005). Maatilakohteessa veron suuruus on
0,743 snt / kWh (veroluokka 1; sis. huoltovarmuusmaksun 0,013 snt /kWh, alv 0 %).
Mikäli sähkö siirretään verkkoon, tarvitaan laitokselle kaksi sähkön mittausta, joista toinen mittaa
laitoksen omaa sähkönkulutusta ja toinen (2-suuntainen) mittari mittaa laitokselta myytyä ja
verkosta ostettua sähköä. Näiden tietojen perusteella voidaan laskennallisesti määrittää tilan itse
tuottama ja käyttämä sähkömäärä. Näitä tietoja tarvitaan, kun määritetään laitoksen sähköveron ja
mahdollisen tuen suuruus.
Maatila voi saada hakemuksesta tukea biokaasulla tuotetusta sähköstä. Tuen saaminen edellyttää,
että sähköä siirretään sähköverkkoon. Tukea maksetaan koko tuotannosta pois lukien
omakäyttösähkö. Tukea maksetaan vain, jos sähköntuotanto tilalla on vähintään 100 000 kWh
vuodessa. Tuen suuruus on 0,42 snt / kWh.
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Esimerkki. Laitoksella sähkön tuotto on 120 000 kWh ja tästä laitoksen omakäyttöinen sähkömäärä
on 20 000 kWh. Itse tuotetusta sähköstä käytetään tilalla 70 000 kWh ja verkkoon siirretään 30 000
kWh. Laitos voi saada sähköntuotannon tuen, koska sähköntuotanto on yli 100 000 kWh.
Sähkövero tulee maksaa 70 000 kWh osuudesta. 30 000 kWh osuudesta ei tarvitse maksaa veroa ja
sen myyntihinta on noin 3,0 snt / kWh. Sähköveron suuruus 70 000 kWh osuudesta on 520 .
Tukea saadaan 100 000 kWh tuotannolle 0,42 snt / kWh eli 420 / vuosi. Näin voidaan nähdä, että
tuki ja verotus kompensoivat toisensa, mutta ne eivät näyttele kokonaisuudessa kovinkaan isoa
roolia. Sähkön myynnistä saatavat tulot ovat noin 900 ja itse käytetystä sähköstä aiheutuva säästö
on noin 3500 . (5 snt / kWh hinnalla laskettuna, sis. sähköenergian ja siirron).
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6 Johdanto biokaasulaitoksen turvallisuustarkasteluun
Biokaasun käyttö maatilalaitoksilla voidaan katsoa olevan turvallista, mikäli laitosta käytetään ja
ylläpidetään oikein. Suurimman vaaran laitoksilla voivat muodostaa tilanteet, joissa kaasua pääsee
vuotamaan suljettuun tilaan kaasuputkistosta tai kaasulaitteista. Tästä aiheutuu kaksi keskeistä
vaaraa, jotka ovat:
1) Biokaasun ja sen komponenttien aiheuttama terveyshaitta ihmisille
2) Metaanin aiheuttama räjähdysvaara
Tässä selvityksessä käydään läpi biokaasun tuotantoon liittyviä turvallisuusasioita lähinnä
maatilamittakaavan biokaasulaitoksilla. Selvityksessä käydään läpi lainsäädäntö, joka vaikuttaa
laitoshankkeen suunnitteluun ja käynnistämiseen sekä laitoksen käyttöönottoon ja ylläpitoon.
Lisäksi lainsäädäntö ohjaa mm. laitoksiin liittyviä ilmoitus- ja tarkastusmenettelyjä. Selvityksessä
on huomioitu myös biokaasun tuotantoon ja käsittelyyn liittyvät standardit, jotka liittyvät laitosten
turvallisuuteen. Varsinaisia lakeja biokaasun tuotannolle maatilakokoluokan laitoksille ei ole
olemassa, joten työssä onkin ollut tavoitteena laatia olemassa olevien lakien sovellusohjeet.
Turvallisuusohjeet sekä tarkastus- ja ylläpito-ohjeistus on sovellettu mm. maakaasuun käytön
yleisistä turvallisuusohjeista. Turvallisuusohjeiden tarkoitus on antaa perustietoa maatalouden
biokaasulaitosten mahdollisista vaaratekijöistä sekä siitä, kuinka vaaratilanteiden synty voidaan
ehkäistä tai riski minimoida. Osio sisältää riskien kartoituksen, jonka avulla hahmottuu myös
prosessin toiminta sekä ennalta ehkäisevä toiminta, jolla vaaratilanteita voidaan välttää.
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7 Keskeinen ohjaava lainsäädäntö – biokaasun tuotanto,
käsittely ja jakelu
Maatalouden biokaasulaitosten biokaasun tuotantoon ja käsittelyyn sovelletaan asetusta vaarallisten
kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) (Tukes muistio 15.3.2000), jota on
muutettu valtioneuvoston asetuksella 484/2005.
Mikäli biokaasua johdetaan tuotantolaitoksen ulkopuolelle tai siihen rinnastettavaan laitokseen,
sovelletaan tuotantolaitoksen ulkopuoliseen tekniikkaan ja toimintaan maakaasuasetusta
(1058/1993, 1171/1995). Maakaasuasetusta sovelletaan toimintamalleihin, joissa kaasu johdetaan
hyödynnettäväksi maatilalta esim. tilan ulkopuoliseen kasvihuoneeseen, viljankuivaamoon tai
johdetaan hyödynnettäväksi naapuritalojen lämmitykseen. Mikäli kaasu hyödynnetään tilalla joko
tuotantotiloissa tai tuotantotilojen ulkopuolisessa kattilahuoneessa, sovelletaan asetusta 59/1999.
Jos kaasu johdetaan tilan ulkopuolelle, maakaasuasetus koskee ainoastaan siirtoputkea sekä
käyttöpään asennuksia ja kaasulaitteita ei tuotantolaitoksen laitteita.
Seuraavassa on käyty lain keskeinen sisältö sekä tuotu esille kohdat, jotka vaikuttavat maatilojen
biokaasulaitoksiin.

Biokaasun valmistus
(asetukset 59/1999,
muutoksineen)

Käyttö ja varastointi
tuotantolaitoksessa
(asetukset 59/1999,
muutoksineen)
Putkisto ulkopuolelle:
1058/1993
muutoksineen

Putkisto: 59/1999
muutoksineen

Kuva 8. Lainsäädännön soveltaminen maatalouden biokaasulaitoksille.

7.1 Biokaasun tuotanto, käsittely ja varastointi biokaasulaitoksella
7.1.1 Laitteiston suunnittelun,
periaatteita

mitoittamisen

ja

rakentamisen

yleisiä

Seuraavia teollisen käsittelyn ja varastoinnin yleisiä periaatteita, sovelletaan myös maatalouden
biokaasulaitoksiin. Seuraavat määräykset koskevat laitoksen valmistus- ja käsittelylaitteistoja,
varastosäiliöitä, putkistoja sekä niihin liittyviä laitteita. Laitteisto tulee mm. varustaa riittävin
suojaus- ja ohjausjärjestelmin sekä valvonta- ja varolaittein, jotta seuraavat vaatimukset täyttyy.
(484/2005).
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Asetuksen (484/2005) mukaisia yleisiä velvoitteita, jotka koskevat biokaasulaitoksia:
• Laitteiston käytöstä ei aiheudu välittömiä henkilö-, omaisuus-, tai ympäristövahinkoja.
• Käyttöhäiriön tai laitevaurion tapahtuessa ulospääsevän kemikaalin määrä jää
mahdollisimman vähäiseksi. Vapautuva kaasu tulee pystyä myös johtamaan sellaiseen
paikkaan tai käsitellä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa.
Asetuksen 59/1999 mukaisia yleisiä velvoitteita, jotka koskevat biokaasulaitoksia
• Huolto ja kunnossapito tulee järjestää laitoksen toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittävän
tehokkaalla tavalla.
• Käyttö-, huolto- ja asennustehtävissä työskenteleville tulee antaa riittävästi turvallisuuteen
tähtäävää koulutusta.

7.1.2 Ilmoitus- ja ilmoitusvelvollisuuden täyttyminen
Maatilamittakaavan biokaasulaitokset ovat kooltaan suhteellisen pieniä. Suurimmillaan
maatilakokoluokan laitokset voidaan olettaa täyttävän vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin
tason (taso määritellään myöhemmin tässä luvussa). Vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa
harjoittaa vain tekemällä siitä ilmoituksen pelastusviranomaiselle (390/2005). Ilmoitus on tehtävä
hyvissä ajoin ennen käsittelyn tai varastoinnin aloittamista (59/1999). Ilmoituksessa käsitellään
kemikaalilainsäädäntöön liittyvät asiat. Laitos tarvitsee myös normaalin kunnan rakennusvalvonnan
kautta haettavan rakennusluvan, johon pelastusviranomainen antaa pyydettäessä lausunnon. Tulee
huomioida, että lupakäytäntö ja ilmoituksen käsittely ovat erillisiä toimenpiteitä.
Biokaasu luokitellaan erittäin helposti syttyväksi kaasuksi (59/1999 Liite 1 osa 2). Asetuksessa
(59/1999) on määritetty vaarallisille kemikaaleille raja-arvot, jotka vaativat toiminnanharjoittajalta
erilaisia toimenpiteitä (ilmoitus, lupa, toimintaperiaateasiakirja, turvallisuusselvitys). Ilmoitus –rajaarvon ylittyessä laitos tulkitaan vähäiseksi teolliseksi käsittely- ja varastointilaitokseksi, jolloin
toiminnanharjoittaja on ilmoitusvelvollinen. Heinäkuusta 2005 lähtien ilmoitus tulee tehdä
pelastusviranomaiselle (aluepelastuslaitokselle). Aiemmin ilmoitus tehtiin joko kunnan palo- tai
kemikaaliviranomaiselle. Asetuksen 484/2005 mukaan pelastusviranomaisen tulee toimia tiiviisti
myös kunnan asianomaisten viranomaisten kanssa.
Raja-arvot on ilmoitettu suurimpana kaasumääränä (tonnia), joka voi esiintyä laitoksella
(varastoinnissa, laitteissa, putkistoissa) samalla ajanhetkellä. Kaasumäärässä huomioidaan myös
kaasumäärä, joka voi muodostua laitoksen hallinnan menettämisen seurauksena. Biokaasulla
ilmoitusraja ylittyy, mikäli kaasumäärä on vähintään1 tonni (biokaasun kokonaismassa). 1 tonnin
biokaasumäärä vastaa noin 800 m3 kaasutilavuutena (CH4 -pit. 60 %, CO2 –pit. 40 %).(59/1999)
Biokaasulaitokset sijaitsevat monesti maatilojen välittömässä läheisydessä, missä on myös muita
asetuksen mukaisia vaarallisia kemikaaleja, jotka huomioidaan määritettäessä toiminnan laajuutta.
Vaarallisten aineiden ominaisuudet sekä määrä suhteutetaan ja toiminnan laajuus määritetään
suhdeluvun avulla (59/1999, Kärkkäinen 20.5.2005).
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Taulukko 4. Luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden määräytyminen sekä toiminnan laajuuden
määräytyminen. Taulukossa maataloudessa useasti esiintyvät kemikaalit (vähimmäismäärät)
(59/1999)
Kemikaali
Erittäin helposti syttyvät;
biokaasu
Palavat nesteet, joiden
leimahduspiste on yli 55 C;
polttoöljy

Ilmoitus
tonnia
1

Lupa
tonnia
5

10

1000

Ilmoitus- ja lupavelvollisuuden määrittäminen:
s=

q1 q 2 q n
+
... ,
Q1 Q2 Qn

missä

s=
q=
Q=

suhdelukujen summa
laitoksessa oleva kemikaalin määrä
asetuksen liitteen 1 osan 2 vastaava vähimmäismäärä

Ilmoitusraja (pelastusviranomaiselle tehtävä ilmoitus) ylittyy, mikäli;
• vähintään yhden vaarallisen kemikaalin ilmoitusraja ylittyy
• vähintään kahden vaarallisen kemikaalin suhdeluku on suurempi kuin 1

Esimerkki:
Tilalla on polttoöljysäiliö jonka maksimitilavuus on 6 m3. Tilalla on myös biokaasulaitos, jonka
suurin mahdollinen kaasun varastointitilavuus (huomioiden varasto, putkisto yms.) on 300 m3.
Biokaasun massa (arvio koostumuksesta: 60 % metaania, 40 % hiilidioksidia)
Tiheys:

Metaani 0,72 kg/ m3
Hiilidioksidi 1,92 kg/ m3
Metaanin osuus:
Hiilidioksidin osuus:

0,423 kg/m3
0,792 kg/m3

Yhden biokaasukuution massa (edellämainituille biokaasupitoisuuksille)
0,423 kg/m3 (metaani) + 0,792 kg/m3 (hiilidioksidi) = 1,215 kg/m3
Varastoitava biokaasumäärä:
300 m3 * 1,215 kg/m3 = 364,50 kg
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Saatava suhdeluku:

s=

6tn 0,364
+
= 0,964
10tn
1

Johtopäätös: Saatu suhdeluku on pienempi kuin 1, joten toimija ei ole ilmoitusvelvollinen. Tulee
kuitenkin huomioida, että mikäli yhden vaarallisen kemikaalin alaraja ylittyy, on toimija
ilmoitusvelvollinen.
Mikäli maatilamittakaavan laitos ei ole ilmoitusvelvollinen, pelastusviranomainen antaa
pyydettäessä lausunnon rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Laitos tarkastetaan normaalin
rakennuslupakäytöntöön kuuluvan loppukatselmuksen yhteydessä, johon pelastusviranomainen voi
myös osallistua.

7.1.3 Ilmoituksen sisältö
Ilmoituksessa on selvitettävä (59/1999):
• tiedot toiminnanharjoittajasta ja laitoksen sijainti
• käsiteltävät ja varastoitavat palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit sekä käyttölaitteissa ja
varastoissa kerrallaan olevat suurimmat kemikaali (biokaasu)määrät
• toiminnan aloittaminen
Ilmoitukseen on laitettava liitteeksi (484/2005):
• selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyn vaaroista (myöhemmin vaarojen arviointi) ja
onnettomuuksien mahdollisuuksista
• käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot käsiteltävistä kemikaaleista
• pääpiirteittäinen selvitys toiminnasta
• selvitys palontorjunnan järjestämisestä sekä toiminnasta häiriö- tai vaaratilanteessa.
Biokaasulaitoksen palontorjuntaa on käsitelty myöhemmin tässä selvityksessä. Palontorjunnan
järjestämisestä on selvitettävä mm. sammutuskaluston koostumus.
Vaarojen arvioinnissa tulee selvittää toimintaan liittyviä vaaroja sekä laitoksen mahdollisten
onnettomuuksien vakavuuksia ja todennäköisyyksiä. Lisäksi tulee selvittää toimenpiteitä
onnettomuuksien välttämiseksi ja seurausten lieventämiseksi sekä yhteenveto jäljelle jäävistä
suurimmista vaaroista ja kannanotto laitoksen turvallisuustasosta. Toiminnanharjoittajan tulee myös
selvittää, mihin lähtötietoihin tai menetelmiin vaarojen kuvaus perustuu (systemaattinen analyysi,
laitoksella aiemmin tunnistetut tai yleisesti tiedossa olevat vaarat). (Tukes Tiedote;
kemikaalisäädöksetuudistuvat,http://www.tukes.fi/vaaralliset_aineet/ohjeet/kemikaalisaadokset_uud
istuvat.doc23.8.2005)

7.1.4 Päätös ilmoituksesta
Ilmoituksesta on tehtävä päätös, jossa mainitaan mm. kemikaalien enimmäismäärät laitteistossa ja
varastoinnissa sekä toimintaa koskevat ehdot. Lisäksi päätöksessä tulee olla maininta, mikäli
pelastusviranomainen hyväksyy tarkastuksen tekijäksi hyväksytyn tarkastuslaitoksen (484/2005).
Hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia ovat Inspecta Oy ja Polartest Oy. Yleisesti tarkastajana toimii
kuitenkin pelastusviranomainen.
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7.1.5 Tarkastus
Pelastusviranomaisen (tai pelastusviranomaisen hyväksymän tarkastuslaitoksen) on tarkastettava
ilmoitusvelvollinen laitos 3 kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Tarkastuksessa
kiinnitetään huomiota tuotantolaitoksen turvalliseen käyttöön, laitoksen rakenteiden, laitteistojen ja
varusteiden huoltoon ja kunnossapitoon, henkilöstön koulutukseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn
ja pelastustoiminnan organisointiin. (484/2005) Pelastustoiminnan organisointi käsittää mm.
alkusammustuskaluston sekä alueen varoitusmerkinnät. Käytännössä laitos voidaan ottaa
koekäyttöön ennen lopullista tarkastusta tietyillä edellytyksillä. Kuitenkin tulee huomioida, että
kaasuputkisto ja kaasulaiteasennukset on syytä tarkastaa ennen niiden käyttöönottoa. Tämän
tarkastuksen voi tehdä hyväksytty kaasuasennusliike tai laitetoimittaja omilla testauksilla.
Ilmoitusvelvollisten laitosten tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta käy ilmi mahdolliset
puutteet sekä selvitys puutteiden korjaamisesta. Mikäli tarkastuksen laatii tarkastuslaitos,
toiminnanharjoittajan
on
lähetettävä
pöytäkirja
pelastusviranomaiselle.
Lisäksi
pelastusviranomaiselle tulee toimittaa selvitys tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi.
Tarkastuspöytäkirja tulee lähettää tiedoksi myös kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle,
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kemikaalivalvontaviranomaiselle. (484/2005)
Asetuksen (59/1999) mukaan palavan kaasun varastosäiliötä ei saa ottaa käyttöön ennen Tukesin
hyväksymän tarkastuslaitoksen tekemää tarkastusta. Säiliö, jonka tilavuus on 1000 m3 tai enemmän
on tehtävä rakennetarkastuksen lisäksi myös rakennusaikainen tarkastus. Tarkastuspykälä koskee
myös maatilan biokaasulaitoksia.Varastosäiliö tarkastetaan samassa yhteydessä biokaasulaitoksen
muiden komponenttien kanssa.
Mikäli laitos ei ole ilmoitusvelvollinen, tarkastetaan biokaasulaitos rakennuslupamenettelyyn
liittyvän loppukatselmuksen yhteydessä, johon myös pelastusviranomainen tarvittaessa osallistuu.

7.1.6 Tuotantolaitoksen kaasulaiteasennukset
Asetus 484/2005 ei suoraan aseta vaatimuksia laitoksen kaasulaiteasennuksille. Biokaasulaitoksilla
asennukset liittyvät lähinnä kaasuputkistojen sekä kaasun käsittelyyn ja hyödyntämiseen liittyviin
laitteisiin, joissa paine on yleensä alle 50 mbar. Asennuksia voi olla biokaasulaitetilojen lisäksi
esim. tuotantotilojen yhteydessä olevassa kattila- tai moottorihuoneessa. Vaikka
kemikaalilainsäädäntö ei aseta vaatimuksia laitosten (biokaasulaitoksen tekninen tila,
tuotantorakennukset) kaasulaitteiden asennuksille, on asennuksissa suositeltavaa käyttää
hyväksyttyä kaasuasennusliikettä tai asiantuntevaa laiteasentajaa esim. biokaasulaitoksen
laitetoimittajaa. Laitoksen putkistolle ja käyttölaitteille on myös asiallista tehdä paine- ja tiiviyskoe.
Tämän voi toteuttaa kaasuasennusliike tai laitetoimittaja asennustöiden yhteydessä.
Maakaasuasetuksessa on asetettu vaatimukset kaasuasennustöiden toteuttamiselle, joita sovelletaan
siinä tapauksessa, mikäli kaasua johdetaan laitokselta ulkopuoliseen kohteeseen (kohde, joka ei
ole tilan omistuksessa). Asiaa käsitellään luvussa biokaasun johtaminen tilan ulkopuolisiin
kohteisiin.
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7.2 Biokaasun johtaminen tilan ulkopuolisiin kohteisiin
7.2.1 Toimintaympäristö
Maatilakohteista kaasuputki voidaan ajatella rakennettavaksi esim. tilan ulkopuolisen henkilön tai
yhtymän omistuksessa olevalle kasvihuoneelle, osuuskunnan viljankuivaamolle, yksityishenkilölle
tai näihin rinnastettaviin kohteisiin. Nämä tulisi kyseeseen lähinnä maatilakohteissa, joissa
käsitellään lietteen lisäksi muita jätejakeita (joiden kaasuntuotto on suurempaa kuin kulutus) tai
muutaman tilan yhteisissä biokaasulaitoksissa, joissa kaasu suunnitellaan lähtökohtaisesti
käytettäväksi ulkopuolisessa kohteessa. Kaasuputkilinja on yksinkertainen, jossa on putkiston
lisäksi kondenssiveden erotuskaivo (tai –kaivoja) sekä tarpeen mukaan puhallin, jonka avulla
kaasun paine nostetaan riittäväksi kaasupolttimelle.
Puhaltimen jälkeenkin kaasun paine
putkistossa on hyvin alhainen, jolloin paineastiaasetus ei astu voimaan.
Maakaasuasetusta sovelletaan maatilojen biokaasulaitoksien toimintamalleihin, joissa biokaasua
siirretään tilalta ulkopuoliselle käyttäjälle. Maakaasuasetuksen piiriin kuuluvat kaasun siirtoon
liittyvät putkistot sekä ulkopuolisessa kohteessa kaasun hyödyntämiseen liittyvät laitteet.

KEMIKAALITURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ

MAAKAASUASETUS

KÄYTTÖPUTKISTO
LAITOKSELLA

KÄYTTÖPUTKISTO
ULKOPUOLISESSA
KOHTEESSA

Maatila
Biokaasulaitos

KAASUN
SIIRTOPUTKISTO

Energiantuotanto

Kuva 9. Lakien soveltaminen maatalouden biokaasulaitoksiin.
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ENERGIANTUOTANTO; tilan ulkopuolinen kohde
esim. kasvihuone tai
viljankuivaamo

7.2.2 Biokaasun siirto- ja käyttöputkiston lupa
Biokaasun siirtoputken rakentamiseen tarvitaan lupa, mikäli kaasuputki rinnastetaan maakaasun ja
siirto- tai jakeluputkistoon. Lupa haetaan turvatekniikan keskukselta. Maakaasuasetuksen piiriin
kuuluvat (ulkopuolinen kohde) käyttölaitteet ja käyttöputkistot eivät tarvitse lupaa, mikäli
luparajat eivät ylity. Lupaa ei tarvita mikäli suurin sallittu käyttöpaine on enintään 200 mbar ja
kohteessa olevien käyttölaitteiden yhteinen nimellinen teho (valmistajan käyttölaitteelle ilmoittama,
käyttölaitteen arvokilpeen merkitty polttoaineteho) on enintään 500 kW. (1058/1993)
Maatilamittakaavan sekä muutaman tilan yhteisen biokaasulaitosten ulkopuolisten kohteiden
käyttölaitteiden teho jää yleisesti alle 500 kW, joten erillistä TUKESin myöntämää
käyttöputkiston ja -laitteiden rakennuslupaa ei tehoon nojautuen tarvita. Kaasun paine on yleisesti
myös alle 200 mbar.
Biokaasulaitoksella tulee kuitenkin olla normaali kunnallinen rakennuslupa tai toimenpidelupa.

7.2.3 Asennus ja huolto
Valtioneuvoston asetuksen 1171/1995 mukaan kaasun jakelu- ja käyttöputkistoja
(maakaasuasetuksen piiriin kuuluvat) sekä käyttöputkistoon liittyviä käyttölaitteita saa asentaa ja
huoltaa hyväksytty kaasuasennusliike.
Asennus- ja huolto-oikeuksien saamisen edellytyksenä on, että kaasuasennusliikkeen työntekijöillä
on riittävä pätevyys asennustöihin. Pätevyys tarkastetaan Turvatekniikan keskuksen tai sen
asettaman tutkintolautakunnan järjestämässä tukinnossa. Toiminnanharjoittajan, joka aikoo
hyväksytyksi kaasuasenuusliikkeksi, tulee hakea oikeuksia kirjallisella hakemuksella turvatekniikan
keskukselta. Tarkemmat määräykset asennus- ja huolto-oikeuden saamiselle antaa kauppa- ja
teollisuusministeriö. (VNa 1171/1995)

Tulkinta biokaasulaitoksilla:Maatilakohteiden ulkopuolisiksi käyttäjiksi tulee kyseeseen lähinnä
viljankuivaamo, kasvihuone tai näihin rinnastettava pienimuotoinen toiminta. Näihin kohteisiin
tulee rakentaa kaasulinja sekä tehdä tarvittavat kaasulaiteasennukset kulutuspäässä. Kaasun
siirtoputken ollessa muovia, asennuksen saa tehdä hyväksytty muovisten kaasuputkien
asennusliike.Ulkopuolisissa kohteissa olevissa asennuksissa tulee käyttää hyväksyttyä
kaasuasennusliikettä ja tarkastus tulee tehdä maakaasuasetuksen mukaisesti.

7.2.4 Tarkastusmenettely
Kaasuputkistot ja –käyttölaitteet (maakaasuasetuksen piirin kuuluvat, ulkopuolinen kohde) tulee
tarkistaa ennen käyttöönottoa. Tarkastusrajaa ei ole sidottu tehoihin eikä paineeseen, vaan
tarkastus on aina tehtävä (1171/1995).
Maakaasuasetuksen piiriin kuuluvan biokaasun siirtoputken tarkastaa tarkastuslaitos (Inspecta,
Polartest). Kohteille, joille ei vaadita kaasun käyttöputkiston rakennuslupaa (käyttöpaine < 200
mbar, nimellisteho alle 500 kW), painekokeen voi valvoa hyväksytyn kaasuasennusliikkeen
vastuuhenkilö. (VNa 1171/1995). Vuoden 2006 (arvio) aikana on tulossa muutoksia lainsäädäntöön,
jonka mukaan tarkastuksen voi ulkopuolisessa kohteessa tehdä asennusliike, mikäli teho on alle 1,2
MW.
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Tarkastuksessa todetaan, että putkisto on voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen.
Tarkastukseen kuuluu putkiston sijoitus, rakenteen ja käyttövalmiuden tarkastaminen sekä
painekoe. Jakelu- ja käyttöputkiston hyväksyy käyttöön tarkastuksen tekijä ja kohteelle myönnetään
käyttölupa.(1058/1993) Tarkastuksesta tulee laatia kirjallinen dokumentti, johon kirjataan
tarkastuksen toteuttaminen, mahdolliset havaitut puutteet sekä tarkastuksen tulos.
Laki velvoittaa tehtäväksi putkistolle (maakaasuasetuksen piiriin kuuluvat) määräaikaistarkastuksia,
mikäli kohde tarvitsee rakennusluvan. TUKES voi myöntää tapauksessa putkiston omistajalle tai
haltijalle oikeuden määräaikaistarkastusten tekemiselle. Nämä toteutetaan oman organisaation
tekemillä laatujärjestelmillä kuvatuilla käyttö- valvonta ja tarkastustoimenpiteillä (VNa 1171/1995).

7.3 Lainsäädännön soveltaminen lupa- ilmoitus- ja
tarkastusmenettelyssä
7.3.1 Ei ilmoitusvelvolliset tilat
Biokaasulaitoksen lupamenettely on yksinkertaisin laitoskohteissa, joiden ei katsota harjoittavan
vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia (eivät ole ilmoitusvelvollisia) eivätkä johda kaasua tilalta
ulkopuoliseen kohteeseen. Tällaiset kohteet vaativat normaalin kunnallisen rakennusluvan, johon
pelastusviranomainen voi pyynnöstä antaa asiantuntijalausunnon. Pelastusviranomainen osallistuu
tarvittaessa laitoksen rakennuslupaan liittyvään loppukatselmukseen tai tarkastaa laitoksen erikseen
palotarkastuksen yhteydessä.
Mikäli laitokselta johdetaan putki ulkopuoliseen kohteeseen, tulee tämä tarkastaa erikseen ja tästä
tulee olla kirjallinen tarkastusdokumentti. Tarkastuksen voi toteuttaa kaasuasennusliikkeen
asiantunteva henkilö.
Laki (VNa 59/1999) ei velvoita laitoksen kaasulaiteasennuksia teetettäväksi hyväksytyllä
kaasuasennusliikkeellä, mutta etenkin laitoksen sisätiloihin tulevissa kaasulaiteasennuksissa on
suositeltavaa käyttää hyväksyttyä kaasuasennusliikettä tai asiantuntevaa laitetoimittajaa.
Ulkopuolisessa kohteessa putkiston asennuksessa tulee käyttää hyväksyttyä kaasuasennusliikettä.
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RAKENNUSLUPAHAKEMUS
(rakennusvalvonta)
Pelastusviranomainen
LAUSUNTO

LUPAPÄÄTÖS
Kaasulaiteasennuks
et sisätiloissa:
hyväksytty
kaasuasennusliike /
laitetoimittaja
(suositus)
Rakennusluvan mukainen
loppukatselmus, mukana
mahdollisesti
pelastusviranomainen
Käyttöönotto voidaan tehdä
tietyin edellytyksin ennen
loppukatselmusta

RAKENNUSVAIHE

LOPPUKATSELMUS

KÄYTTÖÖNOTTO
LOPPUKATSELMUS

Palotarkastus voidaan tehdä
myös loppukatselmuksen
yhteydessä

Laitoksen käyttäjä
laitetoimittajan ohjeiden
mukaan / laitetoimittaja

PALOTARKASTUS
MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

Kuva 10. Kaaviossa menettely lupa- ja tarkastusmenettelystä, mikäli laitos ei ole
ilmoitusvelvollinen. Kaasuasennusten tarkastuksen sisätiloissa (laitokseen liittyvät putket)
suositellaan teetettäväksi joko kaasuasennusliikkeen tai laitetoimittajan toimesta. Toimintamalli on
samanlainen myös tilanteissa, joissa laitos vaatii toimenpideluvan (esim. betoniallasreaktori ja
laitteeksi luokiteltava kontti).
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7.3.2 Ilmoitusvelvollisuuden täyttävät laitokset
Mikäli biokaasulaitos ylittää ilmoitusvelvollisuuden, tulee laitoksen haltijan (toiminnanharjoittajan)
tehdä rakennuslupahakemuksen lisäksi ilmoitus toiminnasta pelastusviranomaiselle, joka voi
päätöksessään hyväksyä tarkastajaksi hyväksytyn tarkastuslaitoksen. Muutoin tarkastajana toimii
pelastusviranomainen (yleinen malli). Tulee huomioida, että ilmoituksen lisäksi laitos tarvitsee
normaalin kunnallisen rakennusluvan, johon pelastusviranomainen voi pyydettäessä antaa
asiantuntijalausunnon lupakäsittelyn yhteydessä. Rakennuslupaan liittyen laitokselle tehdään myös
normaali loppukatselmus ennen laitoksen käyttöönottoa. Laitos voidaan ottaa käyttöön myös ennen
loppukatselmusta tietyin edellytyksin. Ilmoitusmenettely ja rakennusluvan yhteydessä annettava
lausunto ovat erillisiä toimenpiteitä.
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RAKENNUSLUPAHAKEMUS

ILMOITUS
PELASTUSVIRA
NOMAISELLE

LAUSUNTO

LUPAPÄÄTÖS

Pelastusviranomain
en

RAKENNUSVAIHE

Kaasulaiteasennukset
sisätiloissa (suositus):
hyväksytty kaasuasennusliike /
laitetoimittaja

LOPPUKATSELMUS

Rakennusluvan mukainen
loppukatselmus; voidaan
toteuttaa tietyin edellytyksin
myös käyttöönoton jälkeen

PÄÄTÖS

(ilmoituksesta)

TARKASTUS
3 kk käyttöönoton
jälkeen

KÄYTTÖÖNOTTO

Pelastusviranomainen
(valvontaviranomaisia)

LOPPUKATSELMUS

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

LAITOKSEN
KÄYTTÖ

Tarkastukset
laitetoimittajan
ohjeiden mukaan

Pöytäkirja tulee toimittaa
kunnan ympäristö-,
kemikaali- ja
rakennusviranomaiselle

TIEDOT TUKES:ille

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

Kuva 11. Kaaviossa menettely lupa- ja tarkastusmenettelystä, mikäli laitos on ilmoitusvelvollinen.
Pelastusviranomainen voi päätöksessään hyväksyä tarkastuksen tekijäksi tarkastuslaitoksen, mutta
käytännössä tarkastuksen tekee pelastusviranomainen. Toimintamalli on samanlainen myös
tilanteissa, joissa laitos vaatii toimenpideluvan (esim. betoniallasreaktori ja laitteeksi luokiteltava
kontti).
Pelastusviranomaisen (tai hyväksytyn tarkastuslaitoksen pelastusviranomaisen päätöksellä) tulee
tarkastaa laitos 3 kk kuluessa laitoksen käyttöönotosta. Laitoksen ja siihen liittyvät kaasuasennukset
sekä putkistot (ulkopuoliseen kohteeseen) tulee tarkastaa ennen käyttöönottoa. Laitoksen
kaasulaiteasennukset voi tarkastaa asennusliikkeen (laitetoimittaja) tai kaasuasennusliikkeen
asiantunteva henkilö ja laitoksen ulkopuolisissa kohteissa hyväksytty kaasuasennusliike.
Tarkastuksen voi tehdä asennustöiden yhteydessä. Ulkopuolisissa kohteissa tehtävistä tarkastuksista
tulee laatia kirjallinen dokumentti, joka tulee esittää pelastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen
tekemän tarkastuksen yhteydessä.
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7.3.3 Kaasun siirto- ja käyttöputket
Kaasun siirtoputkistojen ja käyttölatteiden lupa- ja tarkastusmenettely toteutetaan samalla tavalla
riippumatta siitä, onko laitos ilmoitusvelvollinen vai ei.
Ei tarvitse putkiston
rakennuslupaa, jos:
p < 200 mbar
P < 500 kW

KÄYTTÖPUTKISTO JA
KÄYTTÖLAITTEET
ULKOPUOLISESSA
KOHTEESSA

Kaasulaiteasennukset:
hyväksytty
kaasuasennusliike

RAKENNUSVAIHE

KÄYTTÖPUTKISTO
JA
LAITTEET:
Tarkastuksen tekijä
(P < 500 kW, p < 200
mbar; ei putkiston
rakennuslupaa):
kaasuasennusliikkeen
asiantunteva henkilö

TARKASTUS
painekoe ja
rakenteellinen
tarkastus

Laki velvoittaa
määräaikaistarkastukset
tehtäväksi kohteissa, jotka
vaativat putkiston
rakennusluvan.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

SIIRTOPUTKISTO:
Tarkastuksen tekijä
Tarkastuslaitos

Tarkastuksen tekijä;
Putkiston omistaja TUKES:in
luvalla.
Tarkastukset nojautuvat käyttötarkastus- ja valvontamenettelyihin
(laatujärjestelmät) laitetoimittajan
ohjeiden mukaisesti

Kuva 12. Ulkopuolisen kohteen käyttöputkiston ja –laitteiden lupa- ja tarkastusmenettely. Kaasun
siirtoputki tuotantolaitokselta käyttökohteeseen tarvitsee luvan, mikäli siirtoputki rinnastetaan
maakaasun siirto- ja jakeluputkiin. Maakaasuasetus on muuttumassa. Lakiuudistus on muuttamassa
käytäntöä käyttöputkiston ja –laitteiden tarkastukseen. Uuden lain mukaan tarkastuksen tekijä on
kaasuasennusliike alle 1,2 MW laitoksissa.
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8 Biokaasun ominaisuuksia riskienkartoituksen ja
turvallisuusselvityksen taustaksi
8.1 Yleisiä ominaisuuksia
Biokaasu sisältää pääosin metaania (CH4) ja hiilidioksidia (CO2). Lisäksi biokaasussa on pieniä
määriä hiilimonoksidia (CO), vetyä (H2), typpeä (N2) happea (O2) sekä rikkivetyä (H2S). Metaanin
pitoisuus vaihtelee yleisesti 55– 75 % ja hiilidioksidin 25 – 45 % välillä.

Taulukko 5. Reaktorilaitoksen tuottaman biokaasun
www.kolumbus.fi/suomen.biokaasukeskus.fi, 28.12.2005)
Aine
Metaani, CH4
Hiilidioksidi, CO2
Hiilimonoksidi, CO
Typpi, N2
Vety, H2
Rikkivety, H2S
Happi, O2

keskimääräinen

sisältö

(Lähde:

pitoisuus %
55 - 75
25 - 45
0 - 0,3
1-5
0-3
0,1 - 0,5
jälkiä

Biokaasun ominaisuudet poikkeavat puhtaan metaanin ominaisuuksista, sillä biokaasussa on
metaanin lisäksi myös muita komponentteja. Metaani on kuitenkin samaa kaasua kuin mitä on
maakaasussa.
Metaanin alempi syttymisraja on noin 5 til-% (+20 ˚C) ja ylempi raja noin 15 til-% (+20 ˚C)
(Maakaasun käyttöturvallisuustiedote, www.gasum.fi 25.5.2005). Mikäli seos on liian rikas tai liian
laiha, kaasu-ilmaseos ei syty palamaan syttymislähteen läsnäollessa. Esimerkiksi reaktorissa
kaasutilan metaanipitoisuus on liian korkea, joten se ei syty palamaan mahdollisen
syttymislähteenkään läsnäollessa. Metaanin minimisyttymisenergia on 0,29 mJ (Halmemies 2000).
Vuodon sattuessa sisätiloissa syntyy aina räjähdysvaara, mikäli kaasua ei saada tuuletettua hallitusti
ulkotilaan. Vaara on olemassa myös ulkona. Esim. mahdollisen kaasuvarastovuodon sattuessa
vuotokohdan läheisyyten muodostuu kaasu-ilma –seos, joka syttyy, mikäli syttymislähde on
olemassa. Itse vuotokohdassa seos on yleensä liian rikas syttyäkseen ja kauempana vuotokohdasta
seos on taas liian laimeata. Myöhemmin tässä raportissa käydään läpi varotoimenpiteitä ja
tilaluokituksia liittyen räjähdysvaaran estämiseen.
Koska metaani on selvästi ilmaa kevyempi kaasu haihtuu se hyvin herkästi, joten suhteellisen
pienillä suojaetäisyyksillä ja tehokkaalla ilmanvaihdolla räjähdysvaara voidaan estää. Koska
metaani on selvästi ilmaa kevyempi kaasu, tulee suljettujen kaasulaitetilojen ilmanvaihtoaukkojen
sijaita huonetilassa ylhäällä. (Maakaasuyhdistys ry).
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Biokaasu sisältää myös rikkivetyä, joka on ihmiselle hyvinkin haitallinen ainesosa. Ilmaa
raskaampana rikkivety voi kerääntyä suljettujen tilojen lattiatasoon tai esim. kuilujen ja altaiden
pohjalle. Näin ollen rikkivedylle tulee järjestää suljettuihin tiloihin kaasuvuodon varalta
ilmanvaihto lattiatasoon.

Taulukko 6. Metaanin syttymisalueet. Taulukossa on vertailuarvona myös asetyleenin sekä vedyn
syttymialueet. Näistä voidaan nähdä, että metaanin syttymisalue on suppea verrattuna esim.
asetyleeniin ja vetyyn (Halmemies, S.2000).

Osuus tilavuudesta / %

Syttymisrajat
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

METAANI

ASETYLEENI

VETY

Metaanin minimisyttymisenergia on 0,29 mJ. Vastaavat minimisyttymisenergiat ovat asetyleenilla
0,02 mJ sekä vedyllä 0,013 mJ (Halmemies, S. 2000). Näin voidaan nähdä, että esim hitsauskaasuna
käytetty asetyleeni on huomattavasti paljon herkempi syttymään. Lisäksi asetyleenin syttymisalue
on paljon laajempi.

8.2 Maakaasun käyttöturvallisuustiedote
Maakaasun voidaan katsoa olevan 100 % metaania. Biokaasu sisältää samaa metaania, mutta
metaanin osuus on noin 50 – 70 % biokaasun sisällöstä. Seuraavaan on listattu lyhyesti metaanin
ominaisuuksia (käyttöturvallisuustiedote; maakaasu www.gasum.fi 25.5.2005). Tässä luvussa oleva
metaanin käyttöturvallisuustiedote on suora lainaus maakaasun käyttöturvallisuustiedotteesta.
Seuraavassa esille nousevia asioita käydään tarkemmin läpi tässä raportissa sekä niitä tarkastellaan
biokaasulaitosten turvallisuuden näkökulmasta.

Metaanin ominaisuuksia:
o metaanikaasu on ilmaa kevyempää (tiheys: 0,72 kg/m3)
o muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen
o hyvin suuret kaasupitoisuudet voivat syrjäyttää ilman hapen, jolloin on olemassa
tukehtumisvaara
o räjähdysraja; 5 – 15 til-% ilmassa (20 ˚C)
o itsesyttymislämpötila; 537 °C (kuumat pinnat)
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Ohjeet tulipalon varalta:
o Ilmaa kevyemmän kaasun muodostuessa ja kertyessä suljettuihin tiloihin muodostuu
räjähdysvaara
o Räjähdysvaara muodostuu myös, mikäli kaasuputkistot kuumenevat tulipalon sattuessa.
o Avotulen läheisyydessa olevia kaasuputkia jäähdytetään riittävällä turvaetäisyydellä
vesisuihkuin.
o Liekin on annettava palaa, mikäli kaasuventtiiliä ei voida sulkea
Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta
o Palo- ja räjähdysvaara estetään eristämällä alue sytytyslähteistä sekä estetään kaasun
kertyminen suljettuihin tiloihin.
o Puhdistustoimenpiteinä valvottu haihdutus tai poltto. Tila on tuuletettava hyvin.
Käsittely ja varastointi:
o Suojattava lämmöltä
o Eristettävä sytytyslähteistä
o Estettävä staattisen sähkön kipinöinti
o Huolehdittava tilojen riittävästä ilmanvaihdosta
o Huolehdittava, että vuotoja ei pääse syntymään venttiileistä tai vuotavista liitoksista
Stabiilisuus ja reaktiivisuus:
o Vältettävä kuumuutta ja sytytyslähteitä (syttymisvaara)
Kaasun vaikutus ihmisiin:
o Suuret höyrypitoisuudet voi aiheuttaa tajuttomuutta
o Kaasun aineosat voivat imeytyä kehoon hengitettynä.
Kemikaaleja koskevat määräykset:
Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi: F+, erittäin helposti syttyvä
R-lausekkeet:
S-lausekkeet:

R12, Erittäin helposti syttyvä
S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto
S16 Eristettävä sytytyslähteistä – tupakointi kielletty (muut
toimenpiteet)
S33 Estettävä staattisen sähkön kipinöinti

Maakaasu (puhdas metaani) ei ole myrkyllistä. Pieninä pitoisuuksina hengitettynä maakaasu ei
aiheuta oireita ja suurinakin pitoisuuksina hengitettynä kaasu aiheuttaa uneliaisuutta. Suurina
pitoisuuksina kaasu saattaa aiheuttaa terveysvaaran. Syrjäyttäessään ilman hapen seurauksena voi
olla tukehtuminen. (http://www.maakaasu.fi/frame_turvalli.html). Maakaasu on puhdasta metaania
mutta biokaasu sisältää metaanin lisäksi rikkivetyä, joka on ihmiselle huomattavasti myrkyllisempi
kaasu kuin metaani.
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8.3 Rikkivedyn OVA-ohje
Maatalouslaitoksilla tuotetussa kaasussa on rikkivetyä noin 0,1 – 0,5 % (1000 – 5000 ppm).
Yleisesti kaasun puhdistus rikkivedystä tapahtuu reaktorissa syöttämällä sinne pieni määrä ilmaa (n.
2 – 5 % kaasutilavuudesta), jonka seurauksen rikki hapettuu ja kerrostuu lietteen pinnalle ja poistuu
lietteen mukana. Puhdistuksen jälkeen kaasun rikkivetypitoisuus on noin 500 ppm.
Rikkivedylle on laadittu OVA-ohje (onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet), joka sisältää mm.
aineen ominaisuudet, terveysvaarat ja vaikutukset ympäristöön. OVA-ohjeessa on erikseen kohta,
jossa on mainittu rikkivedyn käyttö ja muodostuminen. Yhdeksi rikkivedyn lähteeksi ohjeessa on
mainittu
orgaaninen
aine
ja
sen
muodostumispaikaksi
anaerobiset
olosuhteet.
Muodostumispaikoiksi on luokiteltu jätevesilaitosten ja lietelantaloiden massasäiliöt.
Ohjeessa puhutaan puhtaasta rikkivedystä, joten tulee huomioida, että biokaasussa rikkivety on vain
yksi kaasun komponentti, mutta myös tämän komponentin vaikutukset ovat samat verrattuna OVAohjeen ominaisuuksiin ja vaikutuksiin.
OVA-ohjeen keskeinen sisältö, jotka
(http://www.ttl.fi/internet/ova/rikkivet.pdf):

tulee

huomioida

myös

biokaasun

tuotannossa

Kaasun tiheys:

1,2 (ilma 1, kaasu on ilmaa raskaampi, joten se esiintyy
suljettujen tilojen pohjalla)

Hajukynnys:

0,008 ppm
Haju varoittaa hyvin terveysvaarasta, mutta hajuaisti turtuu
altistumisen jatkuessa ja lamaantuu yli 100 ppm:n
pitoisuuksissa.

Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (biokaasulaitosta koskevat):
R12

Erittäin helposti syttyvä

R 26

Erittäin myrkyllistä hengitettynä

Turvallisuustoimenpiteitä
koskevat):
S9

osoittavat

standardilausekkeet

(biokaasulaitosta

Säilytettävä paikassa, jossa hyvä ilmanvaihto (koskee
kemikaalia)

OVA-ohjeesta muutamia raja-arvoja:
HTP (2005) (työpaikan ilman haitalliseksi tunnettu pitoisuus)
10 ppm / 8h
15 ppm / 15 min
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IDLH-arvo (Immedeately dangerous to life and health)
100 ppm / 30 min
IDHL-arvo on suurin pitoisuus, jolle työntekijä voi altistua 30 minuutiksi saamatta
palautumattomia terveydellisiä vaurioita tai poistumista vaikeuttavia vammoja.

Terveysvaara
”Rikkivety ärsyttää jo pienissä pitoisuuksissa limakalvoja ja hengitysteitä Ärsytys kohdistuu etenkin
silmiin aiheuttaen side ja sarveiskalvon punoitusta ja tulehdusta. Silmän ärsytysoireet ilmenevät
rikkivedyn 10 – 20 ppm:n pitoisuuksissa ja polttavaa kipua, kyynelvuotoa sekä näön sumenemista
ilmenee, kun pitoisuus ylittää 50 – 100 ppm. Samalla esiintyy nenän ja kurkun kuivumista ja
ärsytystä; altistumisen jatkuessa ilmenee vetistä vuotoa nenästä, yskää, käheyttä ja
hengenahdistuksen tunnetta. Rikkivety lamaannuttaa hajuaistin 100 – 150 ppm:n pitoisuudessa,
mikä lisää äkillisen myrkytyksen vaaraa suurissa pitoisuuksissa. Altistuminen 100 – 150 ppm:n
pitoisuuksille aiheuttaa voimakkaan ärsytyksen lisäksi päänsärkyä , huimausta, pahoinvointia,
heikkoutta ja sekavuutta. Altistuminen rikkivedylle 500 ppm:n pitoisuudessa aiheuttaa viidessä
minuutissa vakavia hermostollisia oireita ja tajuttomuutta, hengityskeskuksen lamaantumisen ja
kuoleman jopa puolessa tunnissa. Altistuminen yli 300 ppm:n pitoisuuksille voi aiheuttaa
keuhkopöhön. Yli 1000 ppm:n pitoisuus aiheuttaa välittömästi tajuttomuuden ja kuoleman
hengityksen lamaannuttua” (Suora lainaus, lähde OVA-ohje, rikkivety)
Biokaasulaitoksilla haju varoittaa rikkivedystä (metaani-ilmaisin toteaa myös mahdollisen vuodon),
mutta hajun perusteella ei voida päätellä rikkivedyn pitoisuuksista. Näin ollen hajun ilmetessä tulee
ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin vaaratilanteen poistamiseksi (ilmanvaihdon tehostaminen,
kaasuvuodon estäminen). Turvallisuustoimenpiteitä osoittavissa standardilausekkeissa rikkivety
(kemikaalina) kuuluu luokkaan S9, joka tarkoittaa, että rikkivety on säilytettävä paikassa, jossa on
hyvä ilmanvaihto. Biokaasulaitoksilla tämä tarkoittaa, että teknisissä tiloissa tulee olla hyvä
ilmanvaihto, mikäli suljetussa tilassa on kaasuvuoto.
Rikkivedyn aiheuttama vaaratekijä tulee aina huomioida lietteenkäsittelyn yhteydessä. Esim.
lietealtaan pohjat tai biokaasulaitoksella reaktorit ovat huonosti tuuletettuina hengenvaarallisia
paikkoja.
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9 Kaasuputkistojen asennus
Maatiloilla joudutaan rakentamaan kaasuputkistoja tuotantopaikalta (reaktorista) kaasun käsittelyja energiantuotantotilaan. Energiantuotantotilaa voidaan verrata kattilahuoneeseen (kts. kohta
paloturvallisuus). Muita kohteita voivat olla esim. viljankuivaamot. Tässä luvussa on tuotu esille
asioita, jotka täytyy huomioida kaasuputkistojen asennuksissa. Seuraavat ohjeet ja menettelyt
pohjautuu Maakaasuyhdistys r.y.:n laatimaan Maakaasukäsikirjaan, johon on koottu keskeisemmät
vaatimukset, ohjeet ja suositukset liittyen maakaasun käyttöön ja jakeluun. Tulee huomioida, että
biokaasu on koostumukseltaan maakaasusta poikkeavaa. Biokaasussa on mm. syövyttävää
rikkivetyä, jonka syövyttävät ominaisuudet tulee huomioida mm. putkimateriaaleja sekä
liitoskohtien materiaaleja valittaessa.
Tulee myös huomioida, että laitoksella ja laitoksen omistajan hallinnassa oleviin
kaasulaiteasennuksiin ei sovelleta maakaasuasetusta mutta seuraavat esille tuodut ohjeet ja
määräykset on hyvä huomioida, kun ollaan tekemisissä myös biokaasuputkistojen ja -laitteiden
kanssa.

9.1 Kaasuputkistojen rakentaminen
9.1.1 Putkistojen sijoittaminen
Rakennusten ulkopuoliset putkilinjat rakennetaan yleensä maanalaisena. Maatilakohteissa
biokaasulaitoksilla lyhyitä kaasuputkilinjoja voidaan rakentaa myös ulkotilassa.
Sisä- ja
ulkotiloissa kaasuputket voidaan rakentaa niille varattuihin putkikanaviin. Kanavien tulee olla
avattavissa tai muutoin tarkastettavissa. Putkikanavan tulee olla avonainen molemmista päistään
kanavan tuuletuksen vuoksi. Putkikanavassa olevan putkiston läpivientikohdan tulee täyttää
palonkestävyydelle asetetut vaatimukset, mikäli läpivientikohta erottaa paloteknillisesti osastoituja
tiloja.
Kaasuputkistoja ei saa sijoittaa;
o ilmanvaihto- tai tuuletuskanavien sisälle
o ontelorakenteiden sisälle (suojaputkella varustetut läpiviennit ovat sallittuja).
Rakennusten läpiviennissä käytetään suojaputkea tai siihen rinnastettavaa
Läpivientikohdassa ei saa olla putkiliitosta eikä putkea saa haaroittaa.

vahvistusta.

9.1.2 Maanalaiset putkilinjat
Putkikaivanto on syytä kaivaa riittävän leveäksi ja louhikkoisessa ja kivisessä maastossa kaivannon
tulee olla tasauskerrosta varten n. 30 cm syvempi. Tasauskerroksessa käytetään kivetöntä hyvin
tiivistyvää maalajia esim. hiekkaa tai hiekkamoreenia. Alkutäytön tulee ulottua vähintään 30 cm
kaasuputken yläpinnan yläpuolelle. Kaivannon lopputäyttö voidaan tehdä kaivumaalla, mutta se ei
saa sisältää suuria (yli 200 mm) kiviä tai lohkareita. Alku ja lopputäytön väliin on syytä asentaa
merkkinauha mahdollisia tulevia kaivutöitä varten.
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Maanalaisille maakaasuputkille on määritetty vähimmäisetäisyydet maanalaisiin putkiin,
kaapeleihin ja rakenteisiin, joita voidaan soveltaa myös biokaasuputkien asennuksissa. Etäisyydet
on määritetty sellaisiksi, että ne mahdollistavat maanalaisten putkistojen käytön ja huollon.
Kaasuputken (käyttöpaine alle 4 bar) ohjeelliset etäisyydet maanalaisiin putkiin, kaapeleihin ja
rakenteisiin ovat vähintään 0,2 metriä yhdensuuntaisasennuksissa ja 0,1 metriä risteävissä
putkilinjoissa. Etäisyydet poikkeavat kuitenkin paineettoman viemärin, salaojaputken, suljetun
putkikanavan tai vastaavan osalta. Näissä kohteissa vähimmäisetäisyydet ovat 1 metri
yhdensuuntaisasennuksissa ja risteävissä putkilinjoissa 0,5 metriä.
Maanalaisia kaasuputkia ei saa sijoittaa rakennusten alle putken sisään vientiä
lukuunottamatta. Mikäli putkella ei johdeta kaasua kyseiseen rakennukseen, on kaasuputkilinjan
vähimmäisetäisyys rakennuksesta oltava vähintään 1 metri.
Maanalaisten kaasuputkien vähimmäispeitesyvyys on 1 metri. Asema- ja rakennuskaava-alueella
vähimmäispeitesyvyys on 0,8 metriä, putkiston suurimman sallitun käyttöpaineen ollessa enintään 4
bar:ia. Kallioon louhitun putken vähimmäispeitesyvyydeksi riittää 0,6 metriä (mitattuna putken
yläpinnalta). Joissakin kohteissa on määritetty vähimmäispeitesyvyyksiä edellisestä poiketen.
Maakaasuputken vähimmäispeitesyvyyksiä eräissä kohteissa:
• Viljellyt, viljelykelpoiset tai kuivatetut alueet
• Muiden kuin korkealuokkaisten ja raskaasti
liikennöityjen teiden alitus
• Teiden alitus ojan pohjasta mitattuna
• Purojen tai ojien alitus (pohjasta mitattuna)

1,2 m
1,0 m
0,8 m
0,6 m

Kaasuputket tulisi sijoittaa siten, että putkistoon ei aiheudu kuormituksia. Putkilinjan ulkopuolisten
varusteiden, kuten sulkuventtiilit, tulee sijoittaa siten, ettei maan routiminen, liikkuminen tai
liikenteestä johtuva kuorma aiheuta putkistoon haitallisia rasituksia. Putkilinjan maan päällinen
varuste on suojattava kohteissa, joissa se voi mekaanisesti vaurioitua.
Maanalaisten teräsputkien korroosionsuojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota etenkin liitosja venttiilikohteissa.
Maanalaiset kaasuputket voidaan rakentaa PEH-putkesta. Turvallisuussyistä maanpäällisten putkien
tulee olla metalliputkia.
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9.1.3 Putkiston ja putkiston osien asentaminen
Maanalaiset kaasuputket liitetään aina hitsaamalla. Myös maanpäälliset putkilinjat suositellaan
liitettävän hitsaamalla etenkin tiloissa, joissa kaasuputki asennetaan suljettuun tilaan.
Hitsausliitoksissa ja putkimateriaalien valinnassa tulee huomioida kaasun rikkivedyn aiheuttama
putkien ja putken osien syöpyminen. Mahdolliset putkistoon liitettävät laitteet voidaan liittää
soveltuvilla erikoisliittimillä. Biokaasulaitoksilla tulisi välttää putkiston peittämistä sisätiloissa
esim. katto- seinä- tai lattiarakenteisiin.
Maanpäällinen kaasuputki tulee myös korroosiosuojata (esim. kosteudelle herkät tilat). Putkia ei
kannata asentaa tiloihin, joissa kaasuputki joutuu korroosiolle alttiiksi (esim. kaasuputkea ei saa
sijoittaa eristämättömän kylmävesiputken alapuolelle).
Kaasun siirtoputken suunnittelussa tulee huomioida, että kondenssiveden poistoa varten
suunnitellaan riittävä määrä vedenerotuskaivoja sekä putkilinjoissa on vietot vedenerotuskaivoihin.
Tärkeää on myös, että putkilinjastojen pohjatyöt on tehty hyvin, jotta kondenssivesi ei pääse
kertymään putkiston ”taskuihin”, mikäli maaperässä tapahtuu painumista.

9.1.4 Kaasuputken johtaminen rakennukseen
Maakaasukäsikirjan mukaan kaasuputki voidaan johtaa rakennukseen sisälle joko maanpäällisenä
tai maanalaisena. Sisään vienti tulee toteuttaa siten, että maanalaisen ja rakennuksen putkiosuuden
välille ei aiheudu rasituksia esim. rakennuksen painumisen tai roudan vuoksi.

Maan päällinen läpivienti
Jos läpivienti on maan päällä, tulee rakennukseen johtavan kaasuputken olla terästä (kuva 13).
Muovi- ja teräsputken liitoksen tulee tällöin olla maan alla vähintään 1,0 metrin päässä
rakennuksesta. Muovi- ja teräsputken liitos voi sijaita myös maan päällä ennen sulkuventtiiliä (kuva
14). Tämä edellyttää, että muovinen nousuputki on suojattu maan alle ulottuvalla suojaputkella.
Suojaputken tulee olla korroosiosuojattu.
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Kuva 13. Kaasuputken maanpäällinen läpivienti seinärakenteen läpi (Maakaasukäsikirja).

Kuva 14. Kaasuputken maanpäällinen läpivienti. Nousuputki on muoviputkea, joka on suojattu
korroosiota kestävällä suojaputkella. (Maakaasukäsikirja)
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Maanalainen läpivienti
Maanalaisessa läpiviennissä muovi- ja teräsputken liitos voi olla rakennuksen ulkopuolella edellisen
kohdan mukaisesti (liitoksen tulee olla maan päällisen läpiviennin tavoin vähintään 1,0 metrin
päässä rakennuksesta) tai liitos voi olla myös rakennuksen sisäpuolella. Tällöin maanalaisen
pääsulkuventtiilin tulee sijaita vähintään 2,0 metrin päässä rakennuksen ulkoseinästä.
Maanpäällinen sulkuventtiili tulee olla lämpöeristetty sekä suojattu mekaanisilta rasituksilta.
Kaasulinja tulee varustaa riittävällä määrällä sulkuventtiileitä. Sulkuventtiilien avulla voidaan
putkisto tyhjentää ja huolto- ja korjaustyöt toteuttaa turvallisesti. Jos esim. putkistossa vaihdetaan
toimilaitteita yms., tulee putkilinja varustaa sulkuventtiileillä toimilaitteen molemmin puolin, jotta
vaihto voidaan tehdä turvallisesti kaasuvuotoja aiheuttamatta.
Maakaasulinjoissa sulkuventtiileiksi suositellaan palloventtiiliä. Palloventtiileiden asento on helppo
todeta niiden käyttövivun suunnasta ja lisäksi ne ovat toimintavarmoja sekä tiiviitä.

9.1.5 Kaasun käyttö tilakohteen asuin- ja majoitustilojen
lämmitysjärjestelmässä
Biokaasulaitoksella tuotettu kaasu voidaan johtaa myös käytettäväksi esim. tilan asuinrakennuksen
lämmitykseen, jolloin kaasu johdetaan kattilahuoneeseen. Kaasun siirrossa, putkiston
rakentamisessa ja kaasulaiteasennuksissa tulee huomioida, mitä on mainittu aiemmin tässä
raportissa.
Maakaasumääräysten mukaan asuin- tai majoitustiloihin johtavissa kaasuputkistoissa saa olla
korkeintaan 200 mbar:in käyttöpaine. Kiinteistön kaasulaite suositellaan liitettäväksi kaasuputkeen
joustavalla metalliputken (palkeen) tai metallivahvisteiden letkun avulla. Tarpeettoman pitkää
letkuliitäntää tulee välttää, liitäntäletkun pituus kotitalouskäytössä saa olla enintään 1,2 m.
Kaasulaitteen liitäntäletkun saa viedä ohuen rakennusosan tai kalusteen läpi, mutta letkua ei saa
käyttää seinän läpivientiin.
Maakaasulaitteiden (poltin, kattila) ja tarvittavien säätö- ja ohjauslaitteiden sijoitustilaa ei katsota
räjähdysvaaralliseksi tilaksi (mikäli rinnastetaan kotitalouskäyttöön), joten tilassa ei tarvitse käyttää
Ex-suojattuja laitteita eikä tehdä Ex-suojattuja sähköasennuksia. Biokaasukäyttöiset kaasupolttimet
ja kattilat tulee tarkastaa erikseen. Myös tilaluokittelu tulee tehdä tapauskohtaisesti. Tilaluokitus
perustuu mm. laitoksen riskienkartoitukseen, lainsäädäntöön ja standardeihin ja siihen vaikuttaa
myös tilassa käytettävät laitteet ja niiden toimintaperiaate. (Liimatainen, J. 2006).
Kaasulaitetiloissa tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Ilmanvaihtotarve käsittää;
• kaasupolttimen palamisilman tarpeen
• laitteen sijoitustilan ilmanvaihdon tarpeen.
Ilmanvaihtotarpeessa tulee huomioida sijoitustilan käyttötarkoitus ja koko sekä kaasulaitteen
poltintyyppi ja teho. Ilmanvaihto polttimelle voidaan toteuttaa vapaan vedon kautta ympäröivästä
tilasta tai koneellisesti ulkoa.
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10 Kaasuputkiston käyttöönotto ja korjaustyöt
10.1 Putkiston tiiviyden tarkastaminen
Ennen laitoksen käyttöönottoa laitoksen kaasuputkistolle on suositeltavaa tehdä rakennetarkastus,
joka sisältää sekä paine- että tiiviyskokeen, vaikka laitoksen turvallisuutta ohjaava
kemikaalilainsäädäntö ei sitä velvoitakaan. Laitoksella (voimassa kemikaalilainsäädäntö) tämän voi
tehdä laitetoimittaja (laitetoimittaja voi teettää myös alihankintana) tai hyväksytty
kaasuasennusliike asennusten yhteydessä. Mikäli kaasu johdetaan laitokselta tilan ulkopuoliseen
kohteeseen, sovelletaan maakaasuasetusta. Asetuksen mukaan tällöin tulee tehdä tarkastus, joka
koskee sekä siirto- että käyttöputkistoa (laitoksen ulkopuolisen kohteen käyttöputkisto).
Tarkastuksessa tehdään mm. painekoe ja rakenteellinen tarkastus. Tarkastuksilla varmistetaan
putkiston ja laitteiden turvallinen käyttö.
Laitoksen ulkopuolisen putkiston osalta sovelletaan maakaasuasetusta, jonka mukaan
kaasuputkiston painekoe tehdään paineella, joka on 1,3-kertainen verrattuna suurimpaan sallittuun
käyttöpaineeseen. Paineen tulee olla vähintään 1 bar. Maatilalaitosten yhteydessä olevien
mahdollisten kaasuputkistojen (tilan ulkopuolinen käyttö) käyttöpaine on yleensä alle 200 mbar,
joten putkiston painekoe tulee tehdä vähintään1 barin paineella.
Mikäli putkistoissa paine on suurempi kuin 0,5 bar, tulee tällöin voimaan paineastia-asetus, ja
putkistoille tulee tehdä sen mukaiset tarkastukset ja painekokeet.

10.2 Kaasuputken täyttö
Kun prosessi käynnistetään, alussa muodostuu biokaasua, jonka metaanipitoisuus on alhainen.
Tämä kaasu voidaan johtaa purkuventtiilin kautta hallitusti ilmaan. Kun biokaasun
metaanipitoisuus alkaa olla lähellä normaalin biokaasun metaanipitoisuutta, ohjataan biokaasu
polttoon. Näin toimilaitteet käynnistyvät normaalisti ilman häiriöitä.
Korjaus- ja muutostöiden jälkeen putkilinja täytetään kaasuvarastosta ja reaktorista tulevalla
kaasulla ja täytön yhteydessä kaasu johdetaan hallitusti venttiilin kautta ulkoilmaan. Kun
kaasuputki on täyttynyt biokaasulla, suljetaan purkuventtiili ja kaasu ohjataan käyttölaitteille.

10.3 Kunnossapito- ja korjaustyöt
Kaasuputkistojen ja niihin liittyvien laitteiden asennustöiden tekeminen laitoksella on syytä jättää
asiantuntevan toimijan (laitetoimittaja tai kaasuasennusliike) tehtäväksi. Ulkopuolisessa
käyttökohteessa asennustöitä saavat tehdä vain hyväksytyt kaasuasennusliikkeet, joka myös
huolehtii siitä että asentajat ovat ammattitaitoisia. (http://www.maakaasu.fi/frame_turvalli.html,
1171/1995)
Kaasuputkistojen korjaustöiden valmistelu tulee toteuttaa riittävän hyvin. Jos kaasuputkistoon
kuuluvia osia tai varusteita joudutaan vaihtamaan, on kohde erotettava (esim. kaasun
sulkuventtiilien avulla) ja kaasu poistettava erotellusta putkiosasta sekä tila tuuletettava ennen
korjaustöiden aloittamista. Mikäli on mahdollista, tulisi laitos suunnitella siten, että eniten huoltoa
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vaativat kohteet erotetaan sulkuventtiileillä putkilinjastosta ja korjattava toimilaite voidaan viedä
muualle korjattavaksi. Kaasun sulkuventtiilit on syytä merkitä, jotta voidaan tietää venttiilin asento
(auki/kiinni). Sulkuventtiilien osalta tulee myös varmistua niiden tiiviydestä.

Mikäli korjaustöissä joudutaan käyttämään kipinöintiä aiheuttavia työmenetelmiä (esim.
hitsaus ja kulmahiomakoneen käyttö), tulee varmistua, että putket ja tila ovat aina
asennustöiden yhteydessä kaasuttomia.
Mikäli huolto- ja korjaustoimenpiteitä joudutaan tekemään reaktorissa, tulee reaktori tyhjentää, jotta
kaasun muodostuminen voidaan estää. Lisäksi tulee huolehtia riittävästä tuuletuksesta, jotta voidaan
välttää räjähdysvaaran muodostuminen sekä rikkivedyn aiheuttamat terveysvaarat. Töissä on
suositeltavaa käyttää asiantuntevaa henkilöä.
Jos maakaasuasetuksen piirissä olevien putkistojen korjaustyöt ovat rinnastettavissa asennustöihin,
tulee korjatulle putkilinjalle tehdä aina paine- ja tiiviyskoe. Käytäntö on suositeltavaa myös
laitoksen putkistolle, vaikka laki ei sitä velvoitakaan.
Kaasuvuodot voidaan paikantaa
vuodonilmaisinaineella.

kannettavilla

kaasumittareilla

tai

käyttöön

tarkoitetulla

10.4 Biokaasulaitoksen ja kaasuputkiston omatoiminen valvonta
Biokaasulaitoksen valvojan (pienillä biokaasulaitoksilla laitoksen haltija) on hyvä pitää
valvontakirjaa laitoksen tarkastuksista ja tehdyistä toimenpiteistä (esim. asennus- ja korjaustyöt,
muutostyöt). Valvontakirja koostuu putkiston rakentamiseen, laatuun ja valvontaan liittyvistä
asiakirjoista. Valvontakirjaan liitetään laitoksen määräaikaistarkastusraportti tai vastaava
valvontakirja. Valvontakirja on dokumentti laitoksen käyttäjälle mutta toimii samalla myös
dokumenttina valvontaviranomaiselle laitoksen käytöstä ja ylläpidosta.
Lain (VNa 1171/1995) mukaan laitokselta ulkopuolelle johdettavalle putkistolle tulee tehdä
määräaikaistarkastuksia, jotka voi tehdä myös putkiston omistaja tai haltija (TUKESIn luvalla).
Määräaikaistarkastus on tehtävä, mikäli kohde vaatii putkiston rakennusluvan (tilan ulkopuolinen
putkisto).
Valvontakirjaan kirjattavat käytön aikaiset asiat kohteissa, jotka vaativat rakennusluvan
(http://www.maakaasu.fi/frame_turvalli.html):
o valvonta-, huolto- ja kunnossapitotöiden ajoittaminen
o laitoksen käyttöseisokit
o uudelleen käyttöönotot
o muutos- ja laajennustyöt
o tiiviyskokeet
o muut testaukset ja määräaikaistarkastukset (laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti)
Maakaasun käyttökohteen seuranta-, tarkastus-, ja huoltotyöt sisältävät mm. seuraavat kohdat, joita
voidaan soveltaa myös biokaasulaitoksiin (http://www.maakaasu.fi/frame_turvalli.html):
o vuotojen tarkkailu
o tiiviyskokeet normaaleissa käyttökohteissa
o varoventtiilien toiminnan tarkastaminen (biokaasulaitoksella vesilukkojen toimitilan
tarkastus)
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o putkistojen merkintöjen tarkastus
o vuotokaasuilmaisimen (metaani-hälytin) toiminnan testaaminen
o laitetilan ilmanvaihdon toiminnantarkastus (http://www.maakaasu.fi/frame_turvalli.html)
Huom! Käyttökohteen ja käyttölaitteen huoltotöitä koskevat velvoitteet tulevat laitetoimituksen
mukana ja näissä tapauksissa toimitaan ohjeiden mukaan.
Toimintoja ovat mm.:
o kaasupolttimenlukitus-, rajoitin- ja hälytyslaitteiden kokeilu
o kaasupolttimen sytytys- ja liekinvalvontalaitteiden testaus ja tarkastus
o kaasupolttimen palamistuloksen mittaaminen ja mahdollisesti säätö.
Myös sähköntuotantolaitteille
laitoskohtaiset.

tulee

omat

tarkastusta

vaativat

toimenpiteet,

jotka

ovat

10.5 Vaaratilanteiden toimintaohjeet
Biokaasulaitoksella syntyviä mahdollisia vaaratilanteita ovat lähinnä kaasun käsittelyssä
muodostuvat kaasuvuodot sisätiloissa sekä laitoksella syntyvä tulipalo. Mikäli putkistossa on pieni
kaasuvuoto, voidaan sen aiheuttama vaara poistaa tehostamalla tuuletusta. Vuotokohta tulee korjata
ensitilassa. Jos laitoksella syntyy suurempi kaasuvuoto (esim. putkirikko, toimilaiterikko), tulee
kaasuvuotokohta eristää kaasun tuotantolinjasta sulkuventtiilillä (pääsulkuventtiili) ja putkisto tulee
korjata ja tarkistaa ennen sen uudelleen käyttöönottoa. Välittömästi tulee huolehtia ilmanvaihdon
tehostamisesta. Vuodon sattuessa ei saa käyttää Ex-suojaamattomia sähkölaitteita. Kaasuvuodosta
ilmoittaa kaasuilmaisin. Vuodon voi huomata myös kaasun aiheuttamasta hajusta. Mikäli laitoksella
tuntuu vahvaa rikkivedyn hajua, tulee ryhtyä välittömästi selvittää mahdollinen putkistovuoto ja
ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin (ilmanvaihdon tehostaminen, kaasuventtiilin sulkeminen). Kun
rikkivedyn haju tunnistetaan, ei tällöin voida tietää sen pitoisuutta, koska rikkivety
tunnistetaan jo hyvin alhaisissa pitoisuuksissa. Pitoisuus voi täten olla terveydelle vaarallinen,
joten kyseisissä tiloissa olemista pitää välttää.
Mikäli biokaasulaitoksen teknisessä tilassa syntyy palo, ensimmäisenä toimenpiteenä on
pääkaasuventtiilin (sulkuventtiili on joko reaktorista tai kaasuvarastosta tulevassa putkessa)
sulkeminen, jolloin kaasunvirtaus kaasuntuotantopaikalta tekniseen tilaan voidaan estää.
Sulkuventtiili on hyvä sijoittaa mahdollisimman lähelle kaasun muodostumispaikkaa (reaktori tai
kaasuvarasto), jolloin palon syttyessä palon ja lämpötilan vaikutuspiirissä ei ole kaasutäytteisiä
putkia. Suljettaessa kaasuventtiili paine nousee reaktorissa ja/tai kaasuvarastossa, jonka seurauksena
kaasu ohjautuu ylipaineventtiilin kautta hallitusti ulkotilaan. Mikäli mahdollista, pyritään pienpalo
sammuttamaan omatoimisesti.
Reaktoriin ei voi muodostua korkeaa ylipainetta, kun reaktori (ja mahdollisesti kaasuvarasto) on
varustettu ylipaineventtiilillä. Kaasun siirtoputkessa voi olla myös vedenerotuskaivoja, jotka voivat
toimia varoventtiileinä. Jos paine putkistossa tai reaktorissa kasvaa, ylipaine purkautuu näiden
ylipaineventtiileiden kautta. Paloturvallisuussyistä johtuen maan päälliset putket ovat terästä.
Maanpinnan alapuolelle tulevat putket voivat olla muovisia, jolloin voidaan välttää myös putkiston
syöpyminen.
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Kuva 15. Kaasun sulkuventtiili.
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11 Biokaasulaitosten paloturvallisuus
11.1 Ohjeistus
Biokaasulaitoksen paloturvallisuutta ohjeistaa Suomen rakentamismääräyskokoelman (myöh.
RakMK) E1, E2 ja E9 sekä MMM:n asetus 25/04.
Rakentamismääräyskokoelman osaa E2 sovelletaan seuraaviin tuotanto ja varastorakennuksiin;
- teollisuustilat
- maatalouden tuotantotilat
- suurehkot varastot
Kattilahuoneita
koskevat
paloturvallisuusvaatimukset
rakentamismääräyskokoelman osassa E9.

on

esitetty

Suomen

MMM:n asetus 25/04 koskee tuettavaa rakentamista koskevia rakentamismääräyksiä ja suosituksia.

11.2 Rakennuksen paloluokka
Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan; P1, P2 ja P3. Rakennuksen paloluokka määrittelee
rakenteiden palonkestävyyden vaatimukset.
Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan kestävän pääsääntöisesti
sortumatta. P1-paloluokkaan kuuluvien rakennusten kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu.
Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla
paloteknisesti paloluokan P1 tasoa matalampia. Riittävä suojaustaso saavutetaan asettamalla
vaatimuksia erityisesti seinien, sisäkattojen ja lattioiden pintaosien ominaisuuksille. Lisäksi
kerroslukua ja henkilömääriä on rajoitettu käyttötavasta riippuen. Paloluokkaan P3 kuuluvan
rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkeston suhteen. Riittävä
turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta
riippuen. (Suora lainaus; RakMK E1)

11.3 Palovaarallisuusluokka
Tuotanto ja varastointi jaetaan kahteen palovaarallisuusluokkaan (E2);
1) Palovaarallisuusluokka 1
- toimitilat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen palovaara ja
2) Palovaarallisuusluokka 2
- toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara taikka joissa voi esiintyä
räjähdysvaara.
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Toimintojen luokista on esimerkkejä rakentamismääräyskokoelman osan E2 liitteessä. Luokittelu on
tehty toimialoittain, ottaen huomioon palon todennäköinen syttymistaajuus, palavan aineen laatu
lähinnä lämmönluovutusnopeuden, syttymisherkkyyden ja savunmuodostuksen kannalta sekä
palavan aineen sijoitustapa, määrä ja sammutettavuus. Päätoiminta määrittää yleisesti
palovaarallisuusluokan koko rakennuksessa. Tapauskohtaisesti rakennuksen eri palo-osastojen
toimintoja voidaan kuitenkin käsitellä eri palovaarallisuusluokkiin kuuluvina (Suora lainaus; RMK
E2, Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus)
Biokaasulaitoksen kaasuntuotanto (reaktori) ja varastotilat (kaasusäkki tai muu kaasuvarasto) tulisi
pääsääntöisesti sijoittaa ulkotilaan. Mikäli ko. tilat sijoitetaan rakennuksen sisälle, katsotaan
toiminnan kuuluvan RakMK E2 luokituksen mukaisesti palovaarallisuusluokkaan 2. Tällaisen
toiminnan sijoittamista paloluokan P3-rakennukseen vaatii automaattisen sammutuslaitteiston.
Biokaasun toimilaitteet (kaasukattila, aggregaatti, kaasun käsittely) tulisi ensisijaisesti sijoittaa
erilliseen rakennukseen. Jos tuotantolaitteita sijoitetaan esim. maatilan tuotantorakennukseen, tulee
tila osastoida.

11.4 Suojaustaso
Tuotanto- ja varastointitilat varustetaan aina pelastus- ja sammutustyötä helpottavilla laitteilla
valitun suojaustason mukaisesti. Suojaustaso vaikuttaa rakennuksen paloluokkaan, suurimpaan
sallittuun osastokokoon, savunpoistoon ja osastoivien rakennusosien paloluokkavaatimuksiin.
Suojauksen yksityiskohdista neuvotellaan paikallisen pelastusviranomaisen kanssa (E2).

11.5 Palo-osasto
Rakennus tulee yleensä jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi,
poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustöiden turvaamiseksi sekä omaisuusvahinkojen
rajoittamiseksi. Osastointi toteutetaan joko, kerros-, pinta-ala- tai käyttötapaosastointina. (Suora
lainaus; RakMK E1)
Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettava eri
palo-osastoiksi, jos se on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. (Suora lainaus;
RakMK E1)
Maatalouden biokaasulaitosten osastointi perustuu yleensä käyttötapaosastointiin.
Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa.
Rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla merkinnöillä (RakMK E1);
R
E
I

kantavuus
tiiviys
eristävyys

Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä
seuraavista luvuista; 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240 (RakMK E1).
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11.6 Biokaasulaitostoimintamallien paloturvallisuus
Tässä kappaleessa
näkökulmasta.

käsitellään

kahta

biokaasulaitoksen

toimintamallia

paloturvallisuuden

11.6.1 Energiantuotantotila (kattilatila) rakennuksen osana
Toimintamallissa biokaasu tuotetaan reaktorissa ja kaasu varastoidaan kaasuvarastossa tai johdetaan
suoraan polttoon. Reaktorista tai kaasuvarastosta kaasu johdetaan käsittelytilaan, joka on erillinen
tila. Kaasun hyödyntäminen energiaksi toteutetaan tuotanto- ja varastorakennuksen yhteydessä
olevassa tilassa. Kaasu voidaan hyödyntää joko kattilassa tai moottorissa. Käytettävien
rakennusosien luokat perustuvat mm. kattilan tehoon ja sijaintiin (E9).
Kaasun
tuotanto
(reaktori) tai
kaasuvarasto
Väh. 8m

Kaasu
TUOTANTO- TAI VARASTORAKENNUS

Kaasun
käsittelytila

Kaasu

Toiminnan palovaarallisuusluokka 1
Rakennuksen paloluokka P3
Kattilahuone
(kaasukattila/
-moottori)

Väh. 8m

OSASTOINTI:
EI 60 (yli 30 kW)

Kuva 16. Energiantuotanto P3-luokkaisen tuotantorakennuksen yhteydessä. Kaasun käsittelytila voi
käsittää esim. kaasun puhdistuksen, paineistuksen ja kuivauksen.
Jos biokaasun tuotanto tai varastointi sijoitetaan rakennukseen, toiminnot katsotaan kuuluvaksi
palovaarallisuusluokkaan 2. Pelkkä kaasun käsittelytila ei tee toimintaa palovaarallisuusluokkaan 2
kuuluvaksi (kuva 9). Mikäli kuvan 9 etäisyydet ovat alle 8 metriä, paloturvallisuus taataan
käyttötapaosastoinnilla.
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Taulukko 7. Kattilahuonetta ympäröivien rakennusosien luokka (RakMK E9)
Paloluokka
P3
EI 60

Yli 30 kW kattila

Enintään 30 kW:n kattila
- kerroksessa
EI 30
- kellarissa
EI 60
Tummalla painetut = käytetään vähintään A2 – s1, d0-luokan rakennustarvikkeita (selvitykset RakMK E1:ssä)

Muita kuin kaasun hyödyntämiseen (kattila ja poltin) liittyviä laitteiston osia ei suositella
rakennettavaksi tuotanto- ja varastotilojen yhteyteen vaan ne on syytä sijoittaa erilliseen
rakennukseen tai tilaan.
Mikäli kattilahuone
ilmanvaihdosta.

on

rakennuksen

osana,
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tulee

huolehtia

kattilahuoneen

riittävästä

11.6.2 Biokaasulaitoksen erillinen kattilalaitosrakennus
BIOKAASULAITOS

Rakennuksen paloluokka P3

Kaasun
tuotanto
(reaktori) tai
kaasuvarasto
väh. 8m

Kaasu

Energia

Kattila- /
Moottoritila

Kaasun
käsittely

TUOTANTOTAI VARASTORAKENNUS
(esim. navetta)

Palovaarallisuusluokka 1
Paloluokka P3
väh. 8m

OSASTOINTI
EI-30 (E9)
Suositus: EI-60

Kuva 17. Erillinen kattilalaitosrakennus (biokaasun käsittely; esim. kaasun kuivaus, paineistus,
puhdistus).
Osastoinniksi riittää, että väliseinä on määräysten (tai) suositusten mukainen.
Biokaasulaitosrakennuksen ulkoseinille ei ole paloluokitusvaatimuksia, mikäli etäisyydet
kaasuntuotanto- ja varastopaikkaan sekä tuotanto- ja varastorakennuksiin on vähintään 8 metriä.
Mikäli etäisyydet ovat alle 8 metriä, paloturvallisuus taataan käyttötapaosastoinnilla.
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12 Pelastussuunnitelma
Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut asetuksen (25/04) tuettavaa rakentamista koskevista
rakentamismääräyksistä ja suosituksista. Asetusta noudatetaan maatalouselinkeinojen rahoituslain
(329/1999) sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaan tuettavissa
uudisrakennushankkeissa
sekä
niihin
verrattavissa
laajamittaisissa
sekä
laajoissa
peruskorjaushankkeissa. Asetus velvoittaa edellä mainituille kotieläinrakennuksille tehtäväksi
pelastuslain (468/2003) mukaisen pelastussuunnitelman, jota itse pelastuslaki ei velvoita kyseisen
kokoluokan laitoksiin tehtäväksi. Pelastussuunnitelmasta on säädetty asetuksessa 787/2003 (asetus
pelastustoimesta). Suunnitelmassa tulee olla selvitettynä mm. tulipalon varhaiseen havaitsemiseen
ja alkusammutukseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt. (MMMa 25/04)
Biokaasulaitosta koskevassa pelastussuunnitelmassa on selvitettävä (VNa 787/2003):
1) Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutus
2) Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
3) Suojautumismahdollisuudet sekä sammutustehtävien järjestelyt
4) Alkusammutuskalusto
5) Ohjeet erilaisia ennakoituja vaaratilanteita (kohta 1) varten
Mikäli tilakohteessa on jo olemassa asetuksen mukainen tuotantorakennusten pelastussuunnitelma,
tulee suunnitelma täydentää, biokaasulaitoksen osalta.

13 ATEX-direktiivi
ATEX-direktiivi ts. työolosuhdedirektiivi (1999/92/EY) koskee räjähdysvaarallisia tiloja, niissä
työskenteleviä sekä kyseisissä tiloissa käytettävien laitteiden vaatimuksia. (TUKES 2003).
Suomessa olosuhdedirektiivi on saatettu kansallisesti voimaan valtioneuvoston asetuksella
576/2003 1.9.2003 alkaen. Asetus koskee voimaantulopäivämäärästään lähtien uusia
räjähdysvaarallisia tiloja sekä vanhoissa tiloissa tehtäviä muutoksia ja korjauksia. Olemassa
olevissa kohteissa vaatimukset tulevat voimaan täysimääräisesti 1.7.2006 (TUKES 2003).
Asetuksen mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että räjähdysvaarallinen tila on sellainen, että
työ voidaan tehdä turvallisesti. Turvallisuus voidaan varmistaa käyttämällä Ex-tiloissa ATEXlaitedirektiivin (1994/9/EY) mukaisia työvälineitä ja suojausjärjestelmiä, mikäli direktiivi niitä
koskee. (Liimatainen, J. 2004)
Räjähdysvaarallisiin tiloihin suunniteltuja laitteita voidaan ottaa käyttöön, myydä tai luovuttaa
toiselle vain, jos ne ovat hyväksyttyjä. Atex-laitesäädökset koskevat suojausjärjestelmien, laitteiden
ja tietyissä tapauksissa komponenttien markkinoille saattajia. Atex-laitesäädökset koskevat myös
niitä, jotka valmistavat laitteen tai laitteita omaan käyttöönsä. (TUKES 2003)
Atex-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia työnantajia, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi
räjähdysvaaralle, joka voi aiheutua palavista nesteistä, kaasuista tai pölyistä. Säädökset koskevat
myös henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa (räjähdysvaaralliset tilat) sekä rakentavat ja
suunnittelevat Ex-tiloja.
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13.1 Ex-tilat ja tilaluokitus
Ex-tila (räjähdysvaarallinen tila) on sellainen, jossa voi esiintyä sellaisia määriä vaarallista
räjähdyskelpoista ilmaseosta, että toimenpiteet työntekijöiden suojaamiseksi räjähdysvaaralta ovat
tarpeen. Suojatoimenpiteiden laajuus määräytyy räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintymisen
todennäköisyydestä ko. tilassa sekä tämän tiedon nojalla tehdyn tilaluokituksen perusteella.
Tilaluokittelu voidaan tehdä kokemukseen perustuen ja siinä voidaan käyttää apuna standardeja
SFS-EN 60079-10 ja 50281-3 sekä SFS-käsikirjaa 59. (TUKES-opas, Liimatainen, J.).
Tilaluokituksen tekee toiminnanharjoittaja.
Ex-tiloja on mm. energiantuotannossa, puunjalostusteollisuudessa (pöly) sekä palavien nesteiden tai
kaasujen valmistuksessa, käsittelyssä tai varastoinnissa.(TUKES-opas) Myös maatalous on
luokiteltu kohteeksi, jossa voi muodostua räjähdysvaarallisia tiloja. Tähän on luokiteltu
maatalouden biokaasulaitokset, joissa esim. vuodoista johtuvat kaasupäästöt voivat aiheuttaa
suljettuun tilaan räjähdysvaarallisen kaasuseoksen (KOM 515).

13.1.1 Tilaluokitus
Yleinen luokitus
Tilaluokka 0
”Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama
räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein” (VNa 576/2003)
Tähän luokkaan kuuluvia tiloja ovat yleensä säiliöiden, putkien ja astioiden yms. sisäpuoliset tilat
(SFS-Käsikirja 59)

Tilaluokka 1
”Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama
räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti” (VNa
576/2003)
Tähän tilaluokkaan voivat kuulua (SFS-Käsikirja 161-1):
• luokan 0 välitön läheisyys
• syöttöaukkojen välitön läheisyys
• täyttö- ja tyhjennysaukkojen välitön läheisyys
• särkyvistä aineista (lasi, keramiikka) tehtyjen laitteiden, suojausjärjestelmien tai
komponenttien välitön läheisyys
• riittämättömästi tiivistettyjen tiivistysholkkien läheisyys (esim. pumput, venttiilit)

Tilaluokka 2
”Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama
räjähdyskelpoinen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää
esiintyessään vain lyhyen ajan” (VNa 576/2003)
Luokkaan 2 kuuluvia tiloja voivat olla mm. luokan 0 ja 1 ympäröivät tilat. (SFS-Käsikirja 161-1)
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13.1.2 Biokaasulaitoksen yleinen tilaluokitus
Biokaasulaitoksen yleinen tilaluokitus on määritetty SFS:n käsikirja 59:ssä. Yleinen tilaluokittelu
on seuraava;
Luokka 0

Reaktorin sisäpuolinen kaasutilavuus
Kaasuvaraston sisäpuoli membraanin alapuolella

Luokka 1

Varoventtiilin (vesilukko) puhallusputken aukosta 1,5 metrin säteellä
Reaktorin avattavasta luukusta 0,5 metrin säteellä
Kaasuvaraston membraanin yläpuolinen tila
Reaktorin sekoittimen akselitiivisteestä 0,5 metrin säteellä

Luokka 2

Miesluukku reaktorissa tai kaasuvaraston katteessa 1,5 metrin säteellä

Kuva 18. Biokaasulaitoksen yleinen tilaluokitus (SFS Käsikirja 59). R = säde.
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13.1.3

Sovelluksia biokaasulaitoksen tilaluokitukseen

Tässä kappaleessa on tehty esimerkkiluokituksia maatalouden biokaasulaitoksen kaasun käsittelyja varastointitiloihin. Luokittelu nojautuu SFS-käsikirjan 59 mukaisiin tilaluokituksiin. Esimerkkejä
voidaan käyttää laadittaessa biokaasulaitoksen tilaluokitusta. Tulee huomioida, että luokittelu
tehdään laitoskohtaisesti riskienkartoituksen yhteydessä ja seuraavat tilaluokituskuvat ovat
esimerkinomaisia.
Ehjä putki tai hitsatun putken ulkopuolinen tila on luokittelematon.
Luokka 0:

Luokan 1 tila

•
•
•

reaktorin sisäpuolinen tila
kaasuvaraston sisäpuolinen tila
kaasuputkistojen ja vastaavien sisäpuolinen tila

•
•

kaasuvaraston ulkopuolinen tila kaasuvaraston ollessa sisätiloissa
kaasunkäsittelytiloihin muodostuva yhtenäinen alue, joka muodostuu useasta
pienemmästä luokitellusta alueesta

Luokka 1, 1,5 metrin säteellä:
• putkiliitokset, kierreliitos tai laippaliitos (ei hitsatut)
• venttiilit kaasuputkilinjassa (hitsausliitos ei aiheuta tilaluokitusta)
• mitta- tai toimilaitteiden liitoskohdat (hitsausliitos ei aiheuta tilaluokitusta)
• reaktorin kaasutilaan tulevat yhteet (laippaliitokset, anturoinnit)
• sisätiloissa useamman liitoksen muodostaman yhteisen tilavuuden
muodostama tila
• vedenerotuskaivo / kondenssivesikaivo

Huom! Käytettäessä maakaasua polttoaineena, kattila ja poltin eivät aiheuta tilaluokitusta (jos ei ole
letkulla
liitetty).
Käytettäessä
biokaasua,
tilaluokitus
kattilahuoneessa
määräytyy
toiminnanharjoittajan laatiman riskinarvioinnin perusteella. Valittu tilaluokka tulee perustella
asetuksella (VNa 576/2003), riskin arvioinnilla tai standardeilla.
Reaktorin miesluukun alue kuuluu luokkaan 2 1,5 metrin säteellä.
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Kuva 19. Esimerkki biokaasulaitoksen tilaluokituksesta. Kuvassa kaasun käsittelytilassa liitos- ja
toimilaitteiden voidaan katsoa muodostavan yhtenäisen alueen, joka on luokiteltua aluetta. Alue
voidaan merkitä lattiaan esim. maalaamalla. Suunnittelussa tulee pyrkiä välttämään liian laajojen
luokiteltujen
tilojen
muodostumista,
näin
voidaan
välttää
mm.
Ex-laitteiden
hankintakustannuksissa. Energiatuotantotilan (kattilahuoneen) luokittelu tapauskohtaisesti tehdään
riskiarvioinnin perusteella.

Kuva 20. Laitetilan järkevä rakennustapa käyttäen osastointia. Suositeltavaa on osastoida
kaasunkäsittelytila, jolloin saadaan esim. erillistä huolto- tai varastotilaa, jota ei ole luokiteltu. Tämä
selventää alueiden luokittelua ja laitevalintoja. Tulee kuitenkin pyrkiä toteuttamaan luokittelu siten,
että Ex-tilat ovat mahdollisimman pienet. Kattilatilan luokittelu tehdään tapauskohtaisesti
riskiarvioinnin perusteella.
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Kuva 21. Kupolikatteen tilaluokitus. Mikäli voidaan olettaa, että reiän tai rikkoontumisen
muodostuminen kupolikatteeseen on mahdollista, on katteen ulkopuolinen tila syytä luokitella 1,5
metrin säteellä katteen ulkopinnasta.

Kuva 22. Esimerkki kelluvan katteen tilaluokituksesta. Luokitus tilanteessa, jossa kaasuvarasto on
katettu sääsuojalla.
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Kuva 23. Esimerkki tilaluokituksesta kaasuvarastolle, joka on sijoitettu sisätilaan. Tässä
tapauksessa palovaarallisuusluokka muuttuu luokkaan 2, mikäli tila luokitellaan rakennukseksi.
(kts. kohta paloturvallisuus).
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Kuva 24. Reaktorin tilaluokitus. Kuvan liitokset eivät ole hitsausliitoksia. Lietetila on
luokittelematon, joten siellä ei tarvita Ex-suojattuja laitteita. Tulee kuitenkin huomioida mahdolliset
toimitilan muutokset prosessissa sekä käynnistys ja alasajotilanteet.
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Kuva 25. Reaktorin tilaluokitus. SFS-59 –käsikirjan mukaan miesluukun ja avattavan luukun
luokitukset eroavat toisistaan. Luukkujen osalta niiden toimintojen eroavuudet tulee perustella,
mikäli käytetään eri luokitusta.

Kuva 26. Esimerkki vedenerotuskaivon tilaluokituksesta. Kaivon venttiilin ja miesluukun
tilaluokitus tehdään tapauskohtaisesti riskienarvion perusteella.
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13.1.4 Räjähdysvaarallisten tilojen merkitseminen
Biokaasulaitosten sisäänkäyntien yhteydessä on tarvittaessa oltava tilaluokitusta kuvaava merkintä
(390/2005), mikäli tiloissa voi esiintyä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle haitallisia
määriä räjähdyskelpoista ilmaseosta. Rakenteellisesti täysin suojattujen laitteiston osien merkintä ei
ole tarpeen. Mikäli räjähdysvaarallista aluetta ei ole koko tila, voidaan osa alasta erotella esim.
lattiaan merkattavalla keltamustalla viivoituksella. (KOM 515)

Kuva 27. Räjähdysvaarallisten tilojen varoitusmerkki. Asetuksen 576/2003 mukaan merkki on
kolmion muotoinen ja siinä on mustat kirjaimet, keltainen tausta ja musta reunus. Laitoksella
voidaan käyttää myös havainnollisempaa merkkiä, missä Ex-merkin lisäksi on esim. teksti
´Räjähdysvaarallinen tila´.

Kuva 28. Avotulen tekoa kieltävää merkkiä on syytä käyttää näkyvällä paikalla biokaasulaitoksen
läheisyydessä.
Myös muiden varoitusmerkkien käyttö voi olla tarpeellinen, esim. tupakointikieltoa yms. koskeva
merkintä. Varoitusmerkeissä voidaan tuoda myös esille, että kohteessa vaaraa aiheuttava kaasu on
biokaasu.
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13.2 Ex-laitteet ja laiteluokitus
Ex-laitteita tulee käyttää luokitelluissa tiloissa. Laitteessa tulee olla lain 1689/1993 mukainen Exmerkki. Laitteita ovat esim. (TUKES 2003):
o pumput
o vaihteistot
o sähkölaitteet ja komponentit
o pumppu- ja moottoriyhdistelmät
Ex-tiloihin tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä voidaan 1.7.2003 valmistaa ja myydä vain, jos ne
täyttävät ATEX-laitesäädösten vaatimukset, joita ovat mm:
o laiteryhmä- ja laiteluokkakohtaiset olennaiset turvallisuusvaatimukset
o vaatimustenmukaisuuden arviointi
o EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
o CE- ja Ex-merkintä
o laiteryhmää ja –luokkaa kuvaava merkintä (TUKES 2003)

13.2.1

Ex-laiteluokat

Ex-laitteet jaetaan kahteen ryhmään; I ja II. Ryhmän I laitteet on tarkoitettu tiloihin, joissa
räjähdysvaara perustuu kaivoskaasuun ja/tai pölyyn.(TUKES 2003)
Biokaasun (sis. metaania 50 – 70 %) aiheuttamassa tilaluokassa tulee käyttää laiteryhmän II
laitteita. Ryhmän II laitteet jaetaan seuraavaan kolmeen luokkaan (TUKES 2003);
• Laiteluokka 1; laitteilla taataan erittäin korkea turvallisuustaso
• Laiteluokka 2; laitteilla taataan korkea turvallisuustaso
• Laiteluokka 3; laitteilla taataan normaali turvallisuustaso
Seuraavat laiteluokkien (ryhmä II) määritykset on kirjattu SFS:n käsikirjassa 161-1 standardissa
SFS-EN-1127-1;

Laiteluokka 1:een kuuluvien laitteiden on varmistettava tarvittava suojaustaso
normaalitoiminnassa mutta myös harvinaisissa häiriötilanteissa. Laitteet on suojattava joko siten,
että;
• vaadittu turvallisuus varmistetaan yhden suojauskeinon pettäessä vähintään toisella
itsenäisesti toimivalla tavalla; tai
• kahden toisistaan riippumattoman vian kyseessä ollessa voidaan varmistaa vaadittu
turvallisuus.
Laiteluokka 2:een kuuluvat laitteet varmistavat vaadittavan turvallisuustason sekä
normaalitoiminnassa että normaalitoiminnassa ennakoitavissa olevien toistuvien häiriöiden tai
toimintavikojen aikana.
Laiteluokka 3:een kuuluvat laitteet on tarkoitettu tiloihin, missä räjähdyskelpoisen ilmaseoksen
esiintyminen on epätodennäköistä ja esiintyy silloinkin harvoin ja lyhytaikaisesti.
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Taulukko 8. Ex-luokitellussa tilassa tulee käyttää siihen soveltuvaa laitetta ja suojausjärjestelmää
seuraavan taulukon mukaisesti (SFS Käsikirja 161-1;SFS-EN-1127-1, liite B);
Laiteluokka

Räjähdysvaarallinen seos*

1
2
3

Kaasu-ilmaseos
Kaasu-ilmaseos
Kaasu-ilmaseos

Suunniteltu
tilaluokkaan
0
1
2

Tilaluokka, jossa käyttö
myös mahdollinen
1 ja 2
2
-

*Biokaasulaitoksella räjähdysvaarallinen seos muodostuu metaani-ilmaseoksesta = kaasu-ilmaseos

Taulukko 9. Laitteiden käyttö eri tilaluokissa sovellettuna biokaasulaitoksiin, missä
räjähdysvaarallisen seoksen muodostaa kaasu(metaani)-ilmaseos (SFS Käsikirja 161-1;SFS-EN1127-1, liite B);
Tilaluokka
Käytettävissä oleva
Laiteluokka*
0
1G
1
1 G ja 2 G
2
1 G, 2 G tai 3 G
*G tarkoittaa kaasu-ilmaseoksen muodostamaan räjähdysvaaralliseen tilaan soveltuvaa laitetta, G = gas

13.2.2

Laitteiden valinta

Laitevalintoja tekevät työnantajat, toiminnanharjoittajat, laitteiston suunnittelijat sekä rakentajat.
Valinnat perustuvat tilaluokitukseen ja räjähdysvaarallisen aineen ominaisuuksiin. Luokitelluissa
tiloissa on käytettävä määriteltyjen laiteluokkien mukaisia laitteita.
Laitteita valittaessa tulee huomioida kaikki mahdolliset syttymislähteet, joita ovat (TUKES 2003):
• korkean pintalämpötilan omaavat laitteet
• mekaanisesti syttyvät kipinät
• staattinen sähkö
• ionisoiva säteily
• ultraääni
• adiabaattinen puristus
• paineiskut
• sähkömagneettiset aallot.
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14 ATEX-lainsäädännön mukaiset työnantajan ja
toiminnanharjoittajan velvollisuudet
Suuret maatilat voivat olla työnantajia (esim. yhtiöt), jolloin laitoksen ylläpidosta voi vastata myös
muu henkilö kuin laitoksen omistaja. Tässä tapauksessa ATEX-säädökset koskevat laitoksia
työnantajan näkökulmasta. Biokaasulaitoksen käyttäjät ovat myös toiminnanharjoittajia
(biokaasutus, energiantuotanto), johon sovelletaan myös osin ATEX-säädöksiä. Tässä luvussa
käsiteltävät asiat tulee huomioida maatiloilla, jotka ylläpitävät biokaasulaitoksia. (Päivi Rantakoski,
9.6.2005).
Työnantajilla ja toiminnanharjoittajilla on velvollisuuksia, jotka liittyvät räjähdysvaaran
ehkäisemiseen ja työntekijöiden suojeluun. Velvollisuuksia ovat mm.:
• räjähdysvaaran olemassaolon selvittäminen
• räjähdysten estäminen ja suojautuminen
• laitevalinnat (oikean laitteen valitseminen oikeaan tilaan)
• työntekijöiden kouluttaminen
• räjähdyssuojaus-asiakirjan laatiminen. (TUKES 2003 s. 8)

14.1 Räjähdysvaaran selvittäminen
Räjähdysvaaraa arvioitaessa prosessia on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Arviointiin tulee sisältyä
käytössä olevat koneet ja laitteet, rakenteet ja rakennukset, käytettävät aineet, työskentely- ja
prosessiolosuhteet sekä edellä mainittujen keskinäiset ja työympäristöstä johtuvat yhteisvaikutukset.
(TUKES-2003). Arvioinnissa tarkastellaan olemassa olevia riskitekijöitä, jotka voivat aiheuttaa
räjähdyskelpoisia ilmaseoksia sekä samanaikaisesti mahdollisesti esiintyviä aktivoitumiskelpoisia
syttymislähteitä (KOM 515)
Arvioinnissa on otettava huomioon seuraavat toimintakuntovaihtoehdot:
• tavanomaiset toimintaolosuhteet (myös kunnossapitotyöt)
• käyttöönotto ja käytöstä poistaminen (biokaasulaitoksessa prosessin käynnistäminen ja
alasajo)
• toimintahäiriöt ja ennakoitavissa olevat vikatilanteet sekä
• kohtuudella ennakoitavissa oleva virheellinen käyttö. (TUKES 2003)
Arvioinnissa on huomioitava palavan aineen pitoisuudet sekä syttymisominaisuudet. Palavien
kaasujen ja nesteiden osalta arviointi voidaan tehdä alemman ja ylemmän syttymisrajan,
syttymisenergian sekä leimahduspisteen perusteella. (TUKES 2003)
Räjähdysvaaran arvioinnissa on keskeistä arvioida (TUKES 2003);
• vaarallisten räjähdyskelpoisten ilmaseosten esiintymistä (missä ja kuinka pitkiä aikoja)
• syttymislähteiden esiintymistä ja mahdollisuutta, että ne aiheuttavat räjähdysvaarallisen
kaasuseoksen syttymisen

81

14.2 Räjähdyssuojauksen tekniset toimenpiteet
Räjähdyssuojatoimenpiteet ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat (TUKES 2003):
1) Räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodostumisen estäminen
2) Vaarallisten räjähdyskelpoisten ilmaseosten syttymisen estäminen
3) Räjähdyksen vahingollisten vaikutusten vähentäminen

1. Toimenpide

Räjähdyskelpoisen
ilmaseosten
muodostumisen estäminen

3. Toimenpide

2. Toimenpide

Räjähdysten
vahingollisten
vaikutusten
vähentäminen

Räjähdyskelpoisten
ilmaseosten syttymisen
estäminen

Kuva 29. Räjähdyssuojaustoimenpiteiden tärkeysjärjestys. Räjähdyssuojaustoimenpiteissä tulisi
lähteä siitä, että ensimmäisellä ja toisella toimenpiteellä voidaan estää räjähdyksen syntyminen.

14.2.1 Räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodostumisen
estämistoimenpiteet
Pitoisuuksien rajoittaminen
Biokaasu on räjähdyskelpoinen vain tilassa, jossa kaasun pitoisuus ilmassa on metaanin
räjähdysraja-arvojen välissä (5 – 15 til.%, +20˚C). Tietyissä toiminnallisissa ja ympäristöllisissä
olosuhteissa on mahdollista pysyä näiden räjähdysraja-arvojen ulkopuolella. Jos voidaan varmistaa
olosuhteet, jotka ovat räjähdysarvojen ulkopuolella, räjähdysvaaraa ei ole. (KOM 515)
Biokaasulaitoksella räjähdysvaarallisten ilmaseosten muodostuminen voidaan todentaa
kaasuilmaisimella. Laitteen tulee olla hyväksytty käytettäväksi Ex-luokitellussa tilassa.
Ilmaisin voi toimia myös turva- ja valvonta sekä säätölaitteena, joka kytkee pois päältä
räjähdyssuojaamattomat laitteet, mikäli tilaan muodostuu räjähdysvaarallinen kaasuseos. Maatilojen
biokaasulaitoksilla riittävänä varotoimenpiteenä voidaan pitää yhdistelmää, missä käytetään
kaasuilmaisinta sekä huolehditaan tilojen riittävästä tuuletuksesta. (KOM 515)

Räjähdyskelpoisten
ympäristössä

ilmaseosten

syntymisen

estäminen

tai

rajoittaminen

laitteiden

Räjähdyskelpoisten ilmaseosten syntymisen estäminen tai rajoittaminen laitteiden ympäristössä on
mahdollisuuksien mukaan estettävä. Tämä on mahdollista toteuttaa huolehtimalla, että kaasulaitteet
ja putkiston osat ovat tiiviitä. Tiiveys voidaan taata huolellisella suunnittelulla huomioiden
ennakoitavat toimintaolosuhteet. Lisäksi vuotojen estäminen on varmistettava säännöllisellä
huollolla sekä huollon yhteydessä tehtävillä tiiviyskokeilla. (KOM 515)
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Laitteiston ulkopuolelle syntyvien vuotojen ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota seuraaviin
seikkoihin (SFS-161-1; SFS-EN-1127-1):
o rakennemateriaalien (tiivisteet, saumausaineet, tiivistysholkit yms.) valinta huomioiden
mahdollinen korroosio, kuluminen ja vaaraa aiheuttava vuorovaikutus käsiteltävien
materiaalien kanssa
o liittimien turvallinen käyttö ja toiminta; irrotettavien liittimien määrä ja koko on pidettävä
niin alhaisena kuin mahdollista
o putkistojen kunto ja materiaali; putkien sijoittelulla voidaan välttää ulkopuolisia iskuja ja
letkujen käyttöä tulee välttää
o ilmanvaihdolla voidaan hallita pienet vuodot
o erinäisten aukkojen määrää kaasuputkistossa on pidettävä mahdollisimman alhaisena
On syytä huomioida, että biokaasulaitoksella normaalitoiminnan aikana putkistoissa ja
kaasuvarastoissa vallitsee pieni ylipaine (n. 30 – 50 mbar), joten kaasunvirtaus on laitteista
ulospäin. Näin ollen ilman virtaus putkiston ja kaasulaitteiden sisäpuolelle ei ole mahdollista, jos
kyseessä on pieni vuoto. Täten räjähdysvaarallisen kaasuseoksen syntyminen laitteiston sisäpuolelle
prosessin normaalitoiminnan aikana ei ole mahdollista.
Tulee kuitenkin huomioida prosessin käynnistämisen yhteydessä, että metaanin pitoisuus
putkistossa ja kaasuvarastossa on hetkellisesti räjähdysraja-arvojen välissä. Sama tilanne voi tulla
eteen myös laitoksen korjaustilanteissa, joissa putkisto täytetään uudestaan biokaasulla.
Käynnistettäessä prosessia tai täytettäessä putkea uudelleen on syytä odottaa niin kauan, että kaasun
virtaus on täyttänyt putken riittävän vahvalla biokaasulla, jotta pitoisuus on räjähdysalueen
ulkopuolella. Tämän jälkeen kaasun syöttö voidaan kytkeä toimilaitteisiin (toteutetaan hallittu
ulospuhallus).

14.2.2 Vaarallisten räjähdyskelpoisten ilmaseosten syttymisen estäminen
Vaarallisen räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syntymisen estämisen lisäksi tulee laitoksella toimia
siten, että voidaan estää mahdollisen räjähdysvaarallisen kaasun syttyminen. Tämä voidaan saada
aikaan toimenpiteillä, joilla estetään syttymislähteiden esiintyminen tai ainakin vähennetään niiden
esiintymisen todennäköisyyttä.(KOM 515).

Taulukko 10. Vyöhykejaon mukainen suojatoimenpiteiden laajuus. Taulukkoa sovelletaan kaikkiin
syttymislähteisiin.(KOM 515)
Vyöhykeluokka
0
1
2

Syttymislähteet on estettävä varmasti
• normaalitoiminnassa
• ennakoitavissa olevien häiriöiden aikana
• harvoin esiintyvien toiminnallisten häiriöiden aikana
• normaalitoiminnassa
• ennakoitavissa olevien häiriöiden aikana
• normaalitoiminnassa
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Seuraavassa käydään kaikki luokitellut syttymislähteet. Seuraavassa on myös kommentoitu niiden
mahdollisuutta aiheuttaa syttymislähde. Syttymislähteet on luokiteltu SFS:n standardissa SFS-EN
1127-1 (SFS-käsikirja 161-1):

1. Kuumat pinnat
Kuumat pinnat voivat aiheuttaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen syntymisen, jos kaasu koskettaa
kuumaa pintaa ja kuuma pintalämpötila ylittää syttyvän kaasun itsesyttymislämpötilan. (SFS-EN
1127-1)
Kuumia pintoja biokaasulaitoksella ovat esim. moottoreissa ja siihen liittyvissä kuumissa putkissa,
lämmityskattilassa sekä siihen liittyvissä putkissa, laakereissa ja akselien läpivienneissä sekä
laitteiden osissa, joissa kuumenemista voi esiintyä puutteellisen voitelun vuoksi.(SFS-EN 1127-1)
Näiden aiheuttama mahdollisen räjähdysvaarallisen kaasun syttyminen voidaan estää oikealla
laitesuunnittelulla ja laitevalinnoilla (ATEX-luokitellut laitteet, esim. laakerit). Moottorien ylimmät
pintalämpötilat tulee olla alemmat kuin kaasun (metaanin) syttymislämpötila.

Taulukko 11. Laiteryhmän II G (metaani kuuluu luokkaan II G) suurimman lämpötilan luokittelu
(SFS-EN 13463-1)
Lämpötilaluokka
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Suurin pintalämpötila, ˚C
450
300
200
135
100
85

Metaani kuuluu lämpötilaluokkaan T1, joten biokaasulaitoksilla laitteiden suurin sallittu
pintalämpötila on 450 ºC.
Jos kuumat pinnat voivat kuitenkin joutua kosketuksiin
räjähdyskelpoisen ilmaseoksen kanssa, tulee laitteen suurimmalla pintalämpötilalla olla
varmuusmarginaali räjähdyskelpoisen ilmaseoksen pienimpään syttymislämpötilaan nähden.
Varmuusmarginaali riippuu käytettävästä laiteluokasta. (KOM 515, SFS-EN 13463-1)
Laiteluokkien lämpötilojen turvavälit, jotka koskevat räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä
laitteita, suojausjärjestelmiä ja komponentteja (SFS 161-1; SFS-EN-1127-1);

Laiteluokka 1: Kuuman pinnan lämpötila ei saa ylittää edes harvinaisen
virhetoiminnan aikana 80 % palavan kaasun minimisyttymislämpötilasta.
Laiteluokka 2: Kuuman pinnan lämpötila ei saa ylittää palavan kaasun
minimisyttymislämpötilaa normaalitoiminnan tai virhetoiminnan aikana. Mikäli ei
voida sulkea pois mahdollisuutta, että kaasu pääsee kosketuksiin kuuman pinnan
kanssa ja kaasu lämpenee kuuman pinnan kanssa samaan lämpötilaan, ei
pintalämpötila saa ylittää 80 % kaasun minimisyttymislämpötilasta.
Laiteluokka 3: Kuuman pinnan pintalämpötila ei saa ylittää palavan kaasun
minimisyttymislämpötilaa normaalitoiminnan aikana.
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Esim. Biokaasussa olevan metaanin itsesyttymislämpötila on +537 ºC. Mikäli laitoksella joudutaan
käyttämään pinnalta kuumenevaa laitetta tilassa, jossa ei voida täysin välttyä räjähdysvaarallisen
kaasun ja pinnan kosketukselta, on kuuman pinnan suurin mahdollinen lämpötila 430 ºC (80 %
minimisyttymislämpötilasta).
2. Mekaanisesti syntyvät kipinät
Mekaanisesti syntyviä kipinöitä syntyy hankauksen, iskun ja raapaisun seurauksena. Kipinät voivat
sytyttää räjähdysvaarallisia ilmaseoksia. Mikäli laitteiden osat liikkuvat toiminnan aikana, on
mahdollisissa raapaisu-, isku- ja hankauskohdissa vältettävä teräksen (lukuun ottamatta ruostumaton
teräs) ja kevytmetallin yhdistelemistä. (KOM 515). Kipinöinti voidaan estää myös käyttämällä
luokitelluissa tiloissa niihin luokiteltuja laitteita. Kipinöiden syntyminen voidaan estää myös
organisatorisin toimin ohjeistamalla työntekijöitä tai henkilöitä, jotka ovat laitoksen tai tilojen
vaikutuspiirissä. Tilojen merkintä on yksi tärkeä organisatorinen toimenpide. Räjähdysvaaralliset
tilat tulee olla laitosten käyttäjien sekä laitoksen vaikutuspiirissä olevien henkilöiden tiedossa.
Kipinöintiä aiheuttavien laitteiden luokittelu (SFS 161-1; SFS-EN 1127-1);

Laiteluokka 1: Ei saa olla sellaisia laitteita, jotka saattavat aiheuttaa kipinöintiä myös
harvinaisen virhetoiminnon aikana.
Laiteluokka 2: Tulisi noudattaa laiteluokan 1 vaatimuksia. Kipinöintiä ei saa esiintyä
normaali- eikä virhetoimintojen aikana.
Laiteluokka 3: Kipinöintiä aiheuttavilta toimenpiteiltä suojautuminen
normaalitoiminnan aikana on riittävä.
3. Liekit ja kuumat kaasut
Maatilalaitoksilla tulee huomioida, että avotulen teko, tupakointi, hitsaustoimenpiteet,
kulmahiomakoneella ajaminen sekä näihin rinnastettavat toimenpiteet ovat ehdottomasti kiellettyjä
laitoksen normaalitoiminnan aikana. Edellä olevat syttymislähteet voidaan estää työn organisointiin
liittyvillä toimenpiteillä (opasteet, tiedotus).

4. Sähkölaitteet
Sähköisiä kipinöitä voi syntyä (SFS 161-1; SFS-EN 1127-1):
o sähköisiä piirejä avattaessa ja suljettaessa
o löysistä liitoksista.
Sähkölaitteesta aiheutuvat syttymiset voidaan estää käyttämällä Ex-luokiteltuja laitteita
luokitelluissa tiloissa. Mikäli tilaa ei ole luokiteltu, voidaan käyttää tavallisia sähkölaitteita.
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Sähköasennusten olennaiset turvallisuusvaatimukset on esitetty KTM:n päätöksessä 1193/1999
(sähkölaitteistojen turvallisuus). Sähköasennuksia saa tehdä, korjata ja huoltaa tekijä, jolla on
oikeus näiden töiden tekemiseen. Edellytykset näiden töiden tekemiselle löytyy KTM:n päätöksestä
KTMp 516/1996. Sähkölaitteiston rakentajan tulee tehdä asennuksille käyttöönottotarkastus ennen
varsinaista
käyttöönottoa.
Laitteiston
haltijalle
on
laadittava
tarkastuksesta
käyttöönottotarkastuspöytäkirja. (TUKES 2003)

5. Staattinen sähkö
Vaatteista ja kengistä aiheutuvan staattisen sähkön purkausten voidaan katsoa olevan hyvin pieni
vaaratekijä biokaasulaitoksilla. Laitoksella työskentelevien tulee kuitenkin kiinnittää huomioita
vaatetukseen. Niiden tulisi olla sellaisia, jotka eivät aiheuta staattisen sähkön purkauksia.

6. Salamanisku
Salamaniskun aiheuttama vaaratilanne voidaan välttää maadoituksella. Etenkin korkeat säiliöt yms.
on maadoitettava.

7. Sähkömagneettiset kentät ja säteily, inoisoiva säteily ja ultraääni
Biokaasulaitoksilla edellä mainittujen aiheuttama syttyminen voidaan estää käyttämällä
luokitelluissa tiloissa Ex-suojattuja laitteita. Maatilojen biokaasulaitoksilla kyseisiä syttymislähteitä
on lähinnä mittaus- ja säätölaitteissa.

8. Ulkoiset syttymislähteet
Ulkoiset syttymislähteet (esim. tupakointi, ei luokittelemattomat laitteet yms.) voidaan välttää
varoituskyltein ja tiedottamalla.

14.2.3

Räjähdyksen vaikutuksen rajoittaminen

Peruslähtökohta on, että tilojen käyttö huomioidaan suunnittelussa siten, että räjähdyskelpoista
ilmaseosta ei pääse muodostumaan tai vähintään siten, että mahdollisissa kohteissa
syttymislähteiden olemassaolo estetään. Maatilojen biokaasulaitosten tekniikka on suhteellisen
yksinkertaista, joten räjähdysvaara voidaan estää tehokkaasti edellä mainituilla toimenpiteillä.
Jos kuitenkin on mahdotonta toteuttaa riittävän varmoja toimenpiteitä, joilla voidaan estää
räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostuminen ja syttymislähteiden esiintyminen tulee ryhtyä
toimiin räjähdysten vaikutusten rajoittamiseksi. Toimenpiteitä ovat (TUKES 2003):
• räjähdyksen kestävä rakennustapa
• räjähdyspaineen alentaminen
• räjähdyksen vaimentaminen
• liekkien ja räjähdyksen leviämisen estäminen.
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Kyseisistä menetelmistä maatilalaitoksiin voitaisiin soveltaa räjähdyspaineen alentamiseen
käytettäviä murtumissuojia tai räjähdysventtiileitä. Nämä voisivat tulla kyseeseen kohteissa, joissa
kaasulinjastoja on sijoitettu esim. olemassa oleviin rakennuksiin. Murtumissuojilla voidaan
mahdollisen räjähdyksen sattuessa ohjata räjähdyssuunta rakennuksesta poispäin. Uusissa kohteissa
laitetilojen sijoituksella huomioidaan se, että mahdollinen räjähdys ei aiheuta vaaraa tilan
toiminnoille ja asuin- sekä tuotantorakennuksille.
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15 Räjähdyssuojausasiakirja
Toiminnanharjoittajan ja työnantajien (yhtiömuotoiset maatilat ovat työnantajia) on laadittava
räjähdyssuojausasiakirja ennen laitoksen käyttöönottoa (TUKES-2003). Myös maatilojen
biokaasulaitosten on laadittava räjähdyssuojausasiakirja, vaikka kyseessä ei olisi yhtiömuotoinen
tila, sillä biokaasun tuotanto voidaan katsoa olevan normaalista maataloustoiminnasta poikkeavaa ja
biokaasulaitoksella käsitellään palavaa kaasua (Päivi Rantakoski 6.6.2005).
Räjähdyssuojausasiakirjan tavoitteena on antaa yleiskuva vaaran arvioinnin tuloksista sekä
laitoksen teknisistä ja organisatorisista räjähdyssuojaustoimenpiteistä. Ennen 1.9.2003 käyttöön
otettujen
laitosten
on
laadittava
räjähdyssuojausasiakirja
30.6.2006
mennessä.
Toiminnanharjoittajien (biokaasulaitosten omistajat) ja työnantajien (joissakin tapauksessa
maataloudessa) on valittava räjähdysvaarallisiin tiloihin myös oikeat sähkölaitteet sekä muut
mekaaniset laitteet, mikäli niissä on syttymislähteitä. (TUKES 2003)
Asetuksen 484/2005 mukaista vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia toteuttava laitos joutuu
tekemään ilmoituksen pelastusviranomaiselle, jonka liitteeksi tulee laatia vaarojen arviointi.
Vaarojen arvioinnin sisältö menee osin päällekkäin räjähdyssuojausasiakirjan kanssa. Vaikka laitos
ei ole ilmoitusvelvollinen, tulee laitoksen haltijan laatia räjähdyssuojausasiakirja.
Asiakirjojen laadinta on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Laadinta on syytä toteuttaa siten, että
ensin laaditaan laitoskohtainen räjähdyssuojausasiakirja ja vaarojen arviointi tehdään täydentämällä
räjähdyssuojausasiakirja asetuksen 484/2005 mukaisilla selvityksillä (Päivi Rantakoski, 23.8.2005)
Räjähdyssuojausasiakirjan laatii toiminnanharjoittaja tai sen voi laatia myös laitetoimittaja, joka
valmistaa esim. valmista laitoskonseptia. Räjähdyssuojausasiakirjaa ei tarvitse toimittaa
viranomaisille, mutta se voidaan tarkistaa esim. palotarkastuksen yhteydessä.

15.1 Räjähdyssuojausasiakirjan sisältö yleisellä tasolla
Räjähdyssuojausasiakirjassa esitetään seuraavat asiat (TUKES 2003):
1) Räjähdysvaarallisista tiloista vastaavan nimi / nimet sekä mahdollisesti tiloissa
työskentelevien nimet.
2) Tilojen pohjapiirustus.
3) Toimintojen kuvaus
4) Tiedot tilojen siivouksesta ja ilmanvaihdosta
5) Kuvaus räjähdyskelpoisen ilmaseoksen aineosista sekä olosuhteista, joissa räjähdyskelpoista
ilmaseosta muodostuu
6) Luettelo laitteista ja työvälineistä, jotka voivat toimia sytytyslähteinä
7) Riskin tai vaaran arvioinnin tulokset. Selvitys, missä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voi
esiintyä ja mitä laitteita kyseisissä tiloissa on. Arvioinnissa on huomioitava prosessin
muutostilanteet (mahdolliset häiriöt) sekä mm. alas- ja ylösajot.
8) Tilojen luokittelu
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9) Selvitys toteutetuista räjähdyssuojaustoimenpiteistä.
a. Tekniset
i. ennaltaehkäisevät
ii. rakenteelliset
iii. prosessiohjaukseen liittyvät toimenpiteet
b. Organisatoriset (mm)
i. työohjeet
ii. työntekijöiden pätevyys
iii. työvälineiden käyttö
iv. kunnossapito
v. laitteiden tarkastusmenettely ja valvonta
vi. räjähdysvaarallisten tilojen merkintä

15.2 Riskin arviointi
Kaaviossa on esitetty standardin SFS-EN 1127 (SFS 161-1) mukainen vaarojen ja riskinarvioinnin
toteuttaminen, joka voi toimia esimerkkinä myös biokaasulaitoksen riskienarvioinnissa
tarkasteltaessa kaasunkäsittelyn riskejä.

Vaaran tunnistaminen:
• Palamisominaisuudet
• Syttymisominaisuudet
• Räjähdyskäyttäytyminen

Riskin arviointi:
• Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen määrän ja esiintymisen
todennäköisyyden määrittäminen
• Aktiivisten syttymislähteiden olemassaolon määrittäminen
• Räjähdyksen mahdollisten seurausten arviointi

Riskin poistaminen tai minimointi:
• Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen välttäminen tai vähentäminen
• Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu
• Aktiivisten syttymislähteiden välttämiseen perustuvia vaatimuksia

Riskin poistaminen tai minimointi:
• Laitteita koskevat tiedot
• Räjähdyksen estämistä koskevat tiedot
• Laitteen asettamat pätevyysvaatimukset ja koulutus
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15.3 Räjähdyssuojausasiakirjan soveltaminen biokaasulaitoksiin
Räjähdyssuojausasiakirjan tulisi olla mahdollisimman johdonmukainen ja helppolukuinen.
Yksityiskohdat tulisi esittää mahdollisimman yleistajuisesti. Asiakirjojen laajuus ei saisi kasvaa
liian suureksi ja rakenteen tulisi olla sellainen, että sitä on helppo täydentää.

Räjähdyssuojausasiakirjan mallijäsentely maatalouden biokaasulaitoksille
1. Laitoksen ja työskentelytilojen kuvaus
Toiminnanharjoittajan nimi:
Laitteen tai laitteiston laatu:
Laitoksen käyttäjät:
Räjähdyssuojausasiakirjassa kuvataan työskentelytilat, joissa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voi
esiintyä. Maatilalaitoksilla työtiloja ovat yleensä kone- ja laitetilat, jotka voivat olla erillisessä
rakennuksessa tai muun rakennuksen yhteydessä. Työtilat voidaan kuvata rakennuksen
pohjapiirustuksella, mihin tulee merkitä keskeiset laitekokonaisuudet (moottori, kattila,
ilmanvaihto, kaasuputkisto liitoksineen, kaasuputkessa olevat toimilaitteet). Pohjapiirustuksen
lisäksi laitoksen sijoittelusta maatilalla tulee laatia asemapiirros, missä ilmenee laitoksen
osakokonaisuudet ja niiden sijoittelu tilan muihin rakennuksiin nähden.

2. Menetelmän ja prosessin kuvaus
Menetelmä voidaan kuvata lyhyen tekstin avulla ja tarvittaessa sitä voidaan hahmottaa piirretyn
prosessikaavion avulla.
Menetelmän kuvauksen lisäksi tulee ilmoittaa toimintaan ja turvallisuuteen (räjähdysvaara) liittyvät
keskeiset tunnusluvut:
• Vuotuinen ja päivittäinen biokaasun tuotantomäärä
• Biokaasun varastokapasiteetti (arvio pienimmästä ja suurimmasta varastomääristä)
o kaasuvarasto
o reaktori
o putkisto
• Prosessissa ja kaasulaitteissa vallitsevat paineet
• Energiantuotantotehot (sähkö ja lämpö)
• Reaktoritilavuus
• Kaasuvaraston tilavuus
Menetelmän kuvauksessa tulee kuvata myös tilojen ilmanvaihdon toteuttaminen.
Menetelmän kuvauksessa tulee kertoa lyhyesti työtehtävistä, joita laitoksella tehdään sen
normaalitoiminnan aikana. Kuvauksessa tulee tuoda esille myös toiminta mahdollisessa
häiriötilanteessa sekä säännölliset huoltotoimenpiteet.
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3. Kuvaus käsiteltävistä räjähdysvaarallisista aineista sekä vaaran arvioinnin esittely
Biokaasulaitoksilla räjähdysvaarallinen ilmaseos muodostuu mahdollisen vuodon seurauksena
aiheutuvasta biokaasun metaanin ja ilman sekoittumisesta.
Vaaran arvioinnissa on kuvattava, missä räjähdysvaarallisia ilmaseoksia voi esiintyä (voidaan
merkitä pohjapiirrokseen). Normaalitoiminnan lisäksi on kuvattava käynnistys- ja pysäytysvaihe
sekä mahdolliset toimintahäiriöt, jotka voivat muodostaa räjähdysvaarallisen kaasuseoksen.
Räjähdysvaarallisten tilojen kuvaus on suositeltavaa toteuttaa vyöhykekarttana (tilaluokitus).
Tässä kohdassa esitetään myös räjähdysvaaran arviointi, jossa keskeisiä asioita ovat;
o arvioidaan syttymislähteiden esiintyminen
o todennäköisyys
o kesto
o tuodaan esille luokitelluissa tiloissa esiintyvät mahdolliset syttymislähteet
o arvioidaan todennäköisyys, että räjähdysvaarallinen kaasu ja syttymislähde esiintyvät yhtä
aikaa

4. Toteutetut räjähdyssuojaustoimenpiteet
Asiakirjassa kuvataan toteutetut toimenpiteet, jotka jaotellaan teknisiin ja organisatorisiin
toimenpiteisiin.
Maatilabiokaasulaitoksilla tekniset toimenpiteet ovat (KOM 515):
o Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
o räjähdyskelpoisten ilmaseosten syntymisen välttäminen
o syttymislähteiden välttäminen
o Prosessiohjaustekniset toimenpiteet
Ennaltaehkäisevistä toimenpiteiden toteutus on kuvattava yksityiskohtaisesti.
Räjähdyskelpoisten ilmaseosten syntyminen voidaan ehkäistä laitteiston huollolla sekä riittävän
tehokkaalla ilmanvaihdolla. Syttymislähteet vältetään laitoksella käyttämällä luokitelluissa tiloissa
niihin soveltuvia laitteita. Lisäksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytetään metaani-ilmaisinta, joka
kertoo mahdollisesta metaanivuodosta.
Prosessiohjausteknisistä toimenpiteistä on kuvattava toimintaperiaate ja asennuspaikka.
Prosessiteknisenä toimenpiteenä on esim. kaasuvuodon sattuessa tuuletuksen tehostuminen, jolla
voidaan poistaa tilasta räjähdysvaarallinen kaasu tai metaani-ilmaisimen kytkeminen
prosessiohjaukseen, jolla voidaan kytkeä pois päältä mahdolliset kipinälähteet.
Asiakirjasta tulee käydä ilmi, kuinka organisatoriset toimenpiteet laitoksella toteutetaan kuten esim.
tilojen merkintä ja käyttäjien koulutus. Keskeisenä toimenpiteenä kirjataan laitoksen käyttäjän
toiminta kaasuvuodon sattuessa. Voidaan esim. kirjata; ”Havaittaessa kaasuvuoto putkistossa
suljetaan pääsulkuventtiili ja huolehditaan tilan riittävästä tuuletuksesta. Tilanteessa ei käytetä Exsuojaamattomia laitteita”.
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Biokaasulaitoksia koskevaan asiakirjaan tulee kirjata vähintään:
o toimintaohjeet kaasuvuodon syntyessä
o laitoksen käyttäjien kouluttaminen toiminnasta häiriötilanteissa
o kunnossapito- ja huoltotoimenpiteet, joilla mahdollisia vuoto- ja häiriötilanteita voidaan
välttää
o räjähdysvaarallisten tilojen merkintä (merkintä käsitelty aiemmin tässä raportissa).

15.4 Räjähdyssuojausasiakirjan, pelastussuunnitelman ja
ilmoituksen mukaisten velvoitteiden yhteensovittaminen
Biokaasulaitoksen haltijan tulee laatia laitokselle vaarojen ja riskien arviointi:
• mikäli laitos on ilmoitusvelvollinen, jolloin vaarojen arviointi tulee ilmoituksen liitteeksi
• pelastussuunnitelman laadinnan yhteydessä
• räjähdyssuojausasiakirjan yhteydessä.
Räjähdyssuojausasiakirja keskittyy arvioimaan räjähdysvaarallisen ilmaseoksen muodostumista ja
siitä seuraavaa räjähdysvaaraa. Ilmoituksen sekä pelastussuunnitelman mukaisessa vaarojen
arvioinnissa tulee huomioida räjähdysvaaran lisäksi myös muut mahdolliset biokaasulaitoksella
esiintyvät vaarat. Laadinta on syytä toteuttaa siten, että ensin laaditaan laitoskohtainen
räjähdyssuojausasiakirja, jonka vaarojen arviointia täydennetään pelastussuunnitelman ja
ilmoituksen vaatimalle tasolle (ilmoitus tehdään, mikäli laitos on ilmoitusvelvollinen). Suuria
lisäyksiä tähän ei tule, sillä keskeisin vaaramomentti biokaasulaitoksella on kaasuvuodon
aiheuttama vaaratekijä, jossa huomioidaan sekä muodostuva räjähdysvaara sekä kaasun
komponenttien aiheuttamat terveysvaarat.
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Taulukko 12. Ilmoituksen, pelastussuunnitelman ja räjähdyssuojausasiakirjan sisältövaatimukset.
LAADITTAVA SELVITYS

Tiedot toiminnanharjoittajasta /
tiloista vastaava
Käsiteltävät
paloja
räjähdysvaaralliset aineet
Toiminnan aloittaminen
Pääpiirteittäinen
selvitys
toiminnasta
Vaarojen arviointi
- selvitys toiminnan vaaroista ja vaarojen
vaikutuksista
- selvitys räjähdysvaarallisista ilmaseoksista
(1
sekä esiintymisolosuhteista
selvitys
räjähdysvarallisissa
tiloissa
esiintyvistä laitteista (1

Toimenpiteet
vaarojen
ehkäisemiseksi
Toimenpiteet
häiriöja
vaaratilanteessa
Selvitys
palontorjunnan
järjestämisestä
Käyttöturvallisuustiedote
Tilojen pohjapiirustus
Tiedot ilmanvaihdosta
Tilojen luokittelu
Selvitys
räjähdyssuojaustoimenpiteistä
- prosessiohjaukseen liittyvät toimenpiteet
- laitteiden kunnossapito, tarkastus
valvonta

Ilmoitus

Pelastussuunnitelma

Räjähdyssuojausasiakirja

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

X

x
x

x

x
x
x
x
X
x

ja

x

- räjähdysvaarallisten tilojen merkintä

1) Räjähdyssuojausasiakirjassa keskitytään näihin vaaratekijöihin
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x

16 Biokaasulaitoksen riskienkartoitus
16.1 Työseloste
Työssä selvitettiin maatilakohtaisen biokaasulaitoksen riskitekijät laitoksen ylläpidon, käyttäjän
turvallisuuden ja räjähdysvaaran näkökulmasta. Työssä yhdistettiin sekä vaarojen tunnistaminen
sekä prosessin toimintahäiriöiden kartoittaminen. Toimintahäiriöt eivät välttämättä aiheuta vaaraa,
mutta voivat olla prosessin toiminnan kannalta häiriöllisiä ja vaatia laitoksen käyttäjältä tai
huollosta vastaavalta huolto- ja ylläpitotoimenpiteitä.
Työosiossa jaettiin biokaasulaitoksen prosessi yksikköprosesseihin tai yksittäisiin toimintoihin.
Näihin liittyen kartoitettiin mahdollisia häiriötilanteita sekä näiden seuraukset prosessin toiminnalle,
ympäristölle sekä työntekijälle. Häiriötilanteiden sattuessa työssä kirjattiin toimenpiteet
häiriötilanteessa sekä laadittiin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuinka mahdollisia häiriötilanteita
voidaan välttää. Lisäksi työssä pohdittiin mahdollisia rakenteellisia ratkaisuja, joilla voidaan
ehkäistä häiriö- ja vaaratilanteiden syntymistä.
Tarkastelussa prosessi on yleisellä tasolla, joten selvityksen kaikki kohdat eivät välttämättä sovellu
suoraan kaikkiin prosesseihin.
Työosio on helpottamassa biokaasulaitosten vaaranarviointia, joka tulee tehtäväksi ilmoituksen,
pelastussuunnitelman sekä räjähdyssuojausasiakirjan laadinnan yhteydessä. Lisäksi selvitys antaa
kuvan maatilamittakaavan biokaasulaitoksen vaarojen suuruudesta ja tasosta. Edellisiin
asiakirjoihin tulee kirjata vain mahdolliset vaaratilanteet, joten seuraavasta läpikäytävästä
prosessikartoituksesta tulee huomioida ainoastaan tilanteet, jotka aiheuttavat vaaratilanteen
biokaasulaitoksella. Tulee myös huomioida, että kartoitus ei ole kaikkien prosessien osalta
täydellinen. Selvitykseen on kirjattu kohtaan ´luokitus´, mahdollinen vaaran aiheuttava tilanne.

16.2 Yleistä maatalouden biokaasulaitoksista
Maatilakohtaisissa biokaasulaitoksissa reaktorissa ja putkistoissa vallitseva paine on yleisesti alle 50
mbar. Kaasuputkisto, reaktori ja kaasuvarasto ovat hapettomassa tilassa, joten normaalitoiminnan
aikana näissä kohteissa kaasu on räjähdysraja-arvojen ulkopuolla olevissa pitoisuuksissa. Jos
putkistoon tai reaktorin osaan tulee vuoto (pienet vuodot), pieni ylipaine putkistossa aiheuttaa sen,
että virtaus on aina putkistosta poispäin. Näin ollen ilma ei pääse reaktoriin, kaasuputkistoon tai
kaasuvarastoon, josta voisi seurata räjähdysvaarallisen kaasuseoksen muodostuminen laitteiston
sisätilaan. Suuret vuodot vaativat suuremman putkirikon tai rakenteellisen vaurion reaktorissa tai
kaasuvarastossa, jonka seurauksena räjähdysvaarallisen kaasuseoksen muodostuminen on
mahdollista.
Metaanin minimisyttymisenergia on suhteellisen suuri, joten kaasu on huomattavasti heikompi
syttymään verrattaessa sitä esim. vetyyn tai asetyleeniin.

94

16.3 Biokaasulaitoksen osaprosessit ja häiriötilanteet
16.3.1

Lietekuilu navetassa

Häiriötilanne 1

Ritilän kautta
kuiluun pudonneet vieraat esineet ja
kuivikekasaumat. Vieraita esineitä esim. pultit, mutterit,
hitsauspuikot, paalinarut yms.

Mahdolliset syyt

Seuraavat syyt ovat navettatyyppikohtaisia:
• Rehujen matkassa tulleet materiaalit ja vieraat esineet
• Navetan kunnossapidon tai remontin aikana tai kyseisten töiden
jälkeen lietteen sekaan joutuneet esineet
• Normaali laitteiston kuluminen

Seuraukset

Epähomogeeninen liete
• tukkeumat putkissa ja pumpuissa
• pumppuvauriot (pultit, yms. metalliesineet)

Toimenpiteet

Sekoitusaltaan tai -kaivon pohjan tyhjennys noin kerran vuodessa.

Rakenteelliset ratkaisut

Erottelutekniikka (esim. seula)

Ennaltaehkäisevä toiminta Tarkkaillaan lietekouruun joutuvaa lietettä.
Navetan siivousjätteitä ei laiteta lietekuiluun.
Luokittelu

Toiminnallinen häiriö, ei aiheuta vaaraa

Häiriötilanne 2

Pato lietekuilussa

Mahdolliset syyt

1. Kuivikekasautuma
2. Lietekuilun loppupään jäätyminen

Seuraukset

Padon auetessa sekoitusaltaaseen tai pumppauskaivoon tulee ylitäyttö,
mikäli ei ole ylivuotoputkea lietevarastoon.
Mikäli kaivossa on pinnankorkeuden perusteella toimiva tyhjennys,
pumppu pumppaa koko lietemäärän reaktoriin. Suurissa määrissä
reaktorin lämpötila laskee (voi johtaa hetkellisesti biokaasun tuoton
alenemiseen). Mikäli kyseessä on pelkästään määrärajoitteinen
pumppaus padon purkautuessa voi seurata kaivon ylitäyttö, ellei ole
ylivirtausta.

Rakenteelliset ratkaisut

Mikäli kuilussa on jäätymisvaara, ilmastointi voidaan johtaa kuilun
kautta, jolloin sisältä tuleva lämmin ilma pitää kuilun ja kaivon sulana.

Ennaltaehkäisevä toiminta Lietekuilun päivittäinen seuranta
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Huom. Lietekuilussa esiintyy myrkyllisiä raskaita kaasuja (rikkivety)
joka sinällään ei vaikuta biokaasulaitoksen tekniseen prosessiin. Nämä
on
kuitenkin
huomioitava
navetan
ilmastoinnissa
(ohjeet
rakennusmääräyskokoelmassa).
Luokittelu

16.3.2

Toiminnallinen häiriö, ei aiheuta vaaraa

Esisekoitusallas tai puskurisäiliö

Häiriötilanne 1

Putkirikko reaktorin syöttöputkessa

Mahdolliset syyt

Mekaaninen rasitus (ihmistoiminnan aiheuttama, esim. kaivinkonetyöt)

Seuraukset

Reaktorin syöttö katkeaa ja pitkissä katkoissa kaasun saannot alkavat
laskea.

Toimenpiteet

Putkilinjan korjaus ja hitsaus

Ennaltaehkäisevä toiminta:Putkilinjojen merkkaukset esim. kaivinkoneurakointeja varten.
Luokittelu

Toiminnallinen häiriö, ei aiheuta vaaraa

Häiriötilanne 2

Esisekoitusaltaan pumpun tukkeutuminen tai vioittuminen

Mahdolliset syyt

Epätasainen syöte (kts. lietekuilu navetassa - häiriötilanne 1).
Sekoitinvika (esim. tiivistevuoto)

Seuraukset

1. Lietteen syöttö ei onnistu
2. Sekoitus ei onnistu, mikäli toiminto toteutetaan pumpulla

Toimenpiteet

Pumpun nosto altaasta / kaivosta ja tukkeuman poisto tai pumpun
korjaus.

Huom! Ei työskentelyä kaivossa / altaassa, koska olosuhteet ovat
terveydelle haitalliset seuraavista syistä;
• ammoniakki syrjäyttää hapen
• rikkivety jää ilmaa raskaampana altaan tai kaivon pohjalle
(rikkivety myrkyllinen kaasu)
Ennaltaehkäisevä toiminta:Kts. lietekuilu navetassa - häiriötilanne 1
Luokittelu

Toiminnallinen häiriö, ei aiheuta vaaraa.

Häiriötilanne 3

Lietteen syöttöputken jäätyminen

Mahdolliset syyt

Vajaa eristys
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Rakenteelliset ratkaisut

Pumppausaltaan tai -kaivon eristäminen esim. sijoittamalla tila
puolilämpimään tilaan.
Navetan ilmastoinnin suorittaminen altaan tai kaivon kautta (lämmin
tuloilma estää jäätymisen)

Ennaltaehkäisevä toiminta Pumppauskaivon tilan seuranta kovilla pakkasilla.
Luokittelu

Ei vaaraa, toiminnallinen häiriö.

Häiriötilanne 4

Häiriö pinnankorkeuden mittauksessa

Mahdollinen syy

Vioittunut anturi
Likainen anturi

Seuraukset

Vääristynyt tilannetieto vaikuttaa lietteen syöttöön.

Toimenpiteet

Anturin vaihto ja putsaus

Rakenteelliset ratkaisut

Yläraja-anturin vioittumisen seurauksena syntyvä reaktorin ylitäyttö
voidaan ennaltaehkäistä varmistavalla ylärajahälyttimellä.

Ennaltaehkäisevä toiminta Oikea anturivalinta

Huom! Mikäli lietteen syötössä tulee pitkä tauko, runsaskuormitteisella
reaktorilla lietteen syöttö on aloitettava harkitusti. Mikäli syöttö
aloitetaan heti reaktorin normaalitoiminnan mukaisesti (runsas
kuormitus), viipymäaika pienenee ja kaasunsaanto myös pienenee.
Luokittelu

16.3.3

Ei vaaraa, toiminnallinen häiriö.

Lietteen syöttöputkisto

Häiriötilanne 1

Tukkeuma putkessa

Mahdolliset syyt

Liian suuri kuiva-ainepitoisuus

Seuraukset

1) Ylivuoto sekoitusaltaassa tai -kaivossa, mikäli ei ylivuotoa
lietealtaaseen
2) Pumpun toiminta ei keskeydy, mikäli pumpun toimintaa ohjataan
pinnankorkeusmittaukseen perustuvalla toiminnolla. Keskeytymätön
pumpun toiminta voi johtaa pumpun palamiseen.

Toimenpiteet

1) Sekoitusaltaaseen tai syöttökaivoon ylivuodon hälytysraja
2) Pumppuun toiminta-ajan käyttöraja (vältetään pumpun turhalta
pumppaukselta ja mahdolliselta palamiselta)
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Rakenteelliset ratkaisut

Putken molempiin päihin sulkuventtiilit ja vesilaippaliitännät tukkeuman
huuhtelua varten.
Putkella riittävä halkaisija (väh. 110 mm) sekä mahdollisimman vähän
mutkia.

Luokittelu

Toiminnallinen häiriö, ei vaaraa.

Häiriötilanne 2

Vaarallinen ylipaine putkessa

Mahdolliset syyt

Liete suljetussa putkessa lämpimässä tilassa (esim. suljettu ohitus).

Seuraukset

Lietteestä muodostuu putkeen kaasua ja paineen noustessa voi aiheutua
hallitsematon purkaus.

Ennaltaehkäisevä toiminta 1) Ohitetun putkilinjan venttiilit jätetään auki
2) Huolehditaan, että liete ei jää suljettuun putkeen.

Huom! Mikäli lietteen syötössä tulee ongelmia (pumppuvika yms.) tai
prosessiin ei voida syöttää lietettä, lyhyellä katkoksella (alle 1 kk) ei ole
suurempaa häiriötä prosessin toiminnalle. Maanalaisissa alhaisessa
lämpötilassa olevissa putkissa kaasua syntyy huomattavasti prosessissa
olevaa lietettä hitaammin.
Luokittelu

16.3.4

Hallitsematon purkaus voi aiheuttaa vaaratilanteen putken läheisyydessä
olevalle laitteille tai henkilöille.

Reaktori

Häiriötilanne 1

Reaktorin ylitäyttö tai poisto ei ole toiminut (pystyreaktori)

Mahdolliset syyt

Tukos samanaikaisesti ylivuoto ja poistoputkessa. Tukoksen voi
aiheuttaa reaktorin pohjalle kertyvä sedimentti.

Seuraukset

Lietteen pinta reaktorissa liian ylhäällä, josta seurauksena lappo takaisin
pumppauskaivoon (mikäli reaktorin pinnankorkeus korkeammalla kuin
syöttöputki ja käytössä ei ole erillisiä sulkuventtiileitä). Pumput ovat
(pumppauskaivossa) yleensä keksipakopumppuja, joissa ei ole
takaiskuventtiiliä.

Toimenpiteet

Avataan tukos sulkemalla purkuputki ja syöttämällä vettä vesiventtiilin
kautta purkuputkeen.
Huolehditaan pohjasakan riittävän tehokkaasta poistosta. Äärimmäisessä
tapauksessa joudutaan tyhjentämään reaktori (purkuputki tukkeutuu
pohjasakasta).
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Rakenteelliset ratkaisut

Reaktoriin pinnankorkeusmittaus, josta hälytys.

Luokittelu

Toiminnallinen häiriö, ei vaaraa.

Häiriötilanne 2

Lappoventtiilin
syöttöpuoli)

Mahdolliset syyt

Lapon estävä alipaineventtiili ei toimi
a. kondenssiveden jäätyminen lappoventtiilissä
b. lappoventtiilin tukkeutuminen

Seuraukset

Lappo
tyhjentää
reaktoria
(pumput
pumppauskaivossa
keskipakopumppuja, joissa ei ole takaiskua) lietteestä reaktorissa olevan
syöttöputken purkupään tasolle, mikäli käytössä ei ole erillistä
takaiskuventtiiliä (tyhjennys pumppauskaivoon) ja reaktorin lietteen
pinnan taso on korkeammalla kuin pumppauskaivon pinnantaso.

Toimenpiteet

Lappoventtiilin tukoksen avaaminen

Rakenteelliset ratkaisut

Lappoventtiilin toiminta voidaan varmistaa oikealla suunnittelulla (mm.
huomioidaan venttiilin jäätyminen)

tukkeutuminen

tai

toimintahäiriö

(lietteen

Ennaltaehkäisevä toiminta Tarkastetaan lappoventtiilin tila ja puhdistus tarvittaessa. Seuranta
etenkin talvella, mikäli on mahdollista, että venttiili jäätyy.
Luokittelu

Lapon poistama lietemäärä on alhainen, joten mahdollinen alipaineen
muodostuminen on hyvin epätodennäköinen.

Häiriötilanne 3

Alipaineen syntyminen reaktoriin

Mahdolliset syyt

Tukos lietteen poistoputkessa ja sen nopea avautuminen.

Seuraukset

Aluksi reaktorin lietepinta nousee, mikäli ei ole lietteen ylivuotoyhdettä
tai liete ei voi poistua lietteen syöttöputken kautta (käytössä
takaiskuventtiilit). Lietepinnan nousu aiheuttaa paineen, joka avaa
tukoksen. Lietteen purkaus aiheuttaa hetkellisen alipaineen reaktoriin.
Alipaine saa ´korvausilman´ kaasuvarastosta.

Rakenteelliset ratkaisut

Yläpinnan hälytysmittaus

Huom! Kaasun hyödyntäminen on syytä sijoittaa kaasuvaraston jälkeen.
Tällöin varasto toimii prosessissa paineentasaajana sekä ylipaineen että
alipaineen muodostuessa.
Luokittelu

Lapon poistama lietemäärä on alhainen, joten mahdollinen alipaineen
muodostuminen on hyvin epätodennäköinen.
99

Häiriötilanne 4

Sekoitus (pystysekoitus; ala- ja ylälavat) pysähtynyt pitkäksi aikaa

Mahdolliset syyt

Sekoitin-, automatiikka-, sähkö- tai anturivika

Seuraukset

1. Kaasuntuotanto pienenee
2. Reaktorin pinnalle alkaa muodostua kova ”vaahtokakku”, joka vie
kaasun varastointitilavuutta sekä estää pintasekoituksen

Toimenpiteet

Kakku poistetaan laskemalla lietepinta sekoittimen lavan tasolle, jolloin
”kakku” sekoittuu lietteeseen.

Rakenteelliset ratkaisut

Reaktorin päälle tarkistuslasi reaktorin pinnan tarkkailuun (vaahdon
muodostuminen, sekoituksen toiminta)
Vaahdonmuodostusanturi voi olla tarpeellinen, mikäli prosessiin lisätään
lietteen lisäksi muuta orgaanista materiaalia.

Ylläpito

Päivittäinen tarkastuskierto

Luokittelu

Ei vaaraa, toiminnallinen häiriö.

Häiriötilanne 5

Sekoituksen vajaa toiminta

Mahdolliset syyt

Sekoittimeen tarttuneet pitkänomaiset materiaalit

Seuraukset

Sekoitin pysähtyy

Toimenpiteet

Sekoittimen pyörimissuunnan vaihto (automaattinen); toimintahäiriö
voidaan estää pyörimissuuntaa muuttamalla.

Luokittelu

Ei vaaraa, toiminnallinen häiriö.

Häiriötilanne 6

Reaktorin ylitäyttö

Reaktorin ylitäyttö

Pumppu jäänyt päälle ja poisto ei toimi yhtä nopeasti

Seuraukset

1) Kaasulinjat tukkeutuu lietteestä
2) Ellei ylipaineen purku toimi, paine voi kasvaa reaktorissa ja tästä voi
seurata reaktorin tai reaktorin osan murtuminen

Rakenteelliset ratkaisut

Määrä- tai aikarajoitteinen varmistus pumpun toiminnalle.
Reaktorin pinnan ylärajahälytys
Jos käytössä on ylivuotoventtiili, venttiilin mitoitus siten, että
poisvirtausnopeus on suurempi kuin pumpun syöttö.
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Luokittelu

Mahdollinen paineen nousu voi särkeä reaktorin tai reaktorin osan. Tämä
voi aiheuttaa vaaratilanteen reaktoritilassa työskenteleville, mikäli
reaktori on osa biokaasulaitosrakennusta (ei esim. maanalainen
reaktoriallas). Vaara voidaan välttää oikeanlaisella suunnittelulla.

Häiriötilanne 7

Reaktorin lämmitys ei toimi

Syyt

1) Vika lämmitysjärjestelmässä (vesikierto)
2) Sähkökatko

Seuraukset

Lämpötilan lasku (lämpötilan hidas laskeminen johtaa hitaaseen
kaasuntuoton vähenemiseen)

Ylläpito

Reaktorin lämpötilan päivittäinen seuranta ja hälytysrajat.

Luokittelu

Ei vaaraa, toiminnallinen häiriö.

Häiriötilanne 8

Mittausanturin vioittuminen (metaanipitoisuuden mittaus)

Syyt

Vika anturissa

Seuraukset

Väärä tilannetieto
Mikäli esim. kaasumäärän mittauksessa väärä tilannetieto, seurauksena
liian alhainen tai liian runsas reaktorin kuormitus, mikäli reaktoria
kuormitetaan metaanipitoisuuden perusteella.

Toimenpiteet

Mittausanturin kalibrointi tai tarvittaessa vaihto

Ylläpito

Antureiden huolto:
o Lämpötila-anturin kalibrointi onnistuu laitoksen käyttäjän
toimesta (isäntä voi tehdä)
o Virtausmittauskalibrointi toteutettava ammattilaisten toimesta

Luokittelu

Ei vaaraa, toiminnallinen häiriö.

Häiriötilanne 9

Ilman syöttö reaktoriin rikinpoistossa liian suuri tai pieni

Mahdolliset syyt

1. Happianturivika
2. Puhallinkoneisto ei toimi

Seuraukset

Rikkivedyn määrä ei vähene kaasussa syötön ollessa liian suuri tai pieni.
Tässä tapauksessa kaasun rikkivetypitoisuus on liian suuri
moottorikäytölle.
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Mikäli reaktorissa on happianturivika ja puhallinkoneisto syöttää liian
paljon ilmaa reaktoriin, voi kaasutilaan muodostua räjähdysvaarallinen
ilma-kaasuseos. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tilaluokitukseen ja
kaasutilan laitevalintoihin, sillä reaktorin kaasutila on luokiteltu
luokkaan 0. Ilmapitoinen kaasu voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä kaasun
käyttölaitteissa.
Mikäli reaktoriin pääsee liikaa ilmaa, kaasun tuotto alenee ja lopulta
biologinen prosessi pysähtyy kokonaan.
Toimenpiteet

Viallinen anturi on vaihdettava tai kalibroitava
Rikkoutunut puhallin vaihdetaan uuteen.

Rakenteelliset ratkaisut

Ilman mittaus reaktorissa on varotoimenpide, jolla voidaan estää
räjähdysvaarallisen kaasun muodostuminen reaktorin kaasutilaan.
Puhaltimen oikealla mitoituksella voidaan myös estää liiallinen ilman
pumppaus reaktoriin (pumpun suurin tuotto verrattuna kaasun tuottoon).

Ennaltaehkäisevä toiminta Jos käytössä on ilma-anturi, kalibrointi kerran vuodessa (tai ohjeiden
mukaan).
Ylläpito

Ilma-anturin kalibrointi toteutetaan mittarintoimittajan ohjeiden mukaan
(toteuttajana ammattihenkilö)

Huom! Puhaltimelle on tultava myös tieto kaasun tuotannosta, mikäli
kaasuntuotannossa on poikkeavuuksia. Mikäli kaasuntuotto laskee ja
puhallin puhaltaa ilmaa vakiomäärän, ilman osuus kaasuun nähden
kasvaa liian suureksi.
Luokittelu

Reaktorin kaasutila kuuluu tilaluokkaan 0 ja siellä olevat laitteet tulee
olla luokitukseltaan tilaan sopivia, joten häiriötila ei vaikuta laitteiden
valintaan. Jos lietteen pinta on normaalipinnankorkeutta alempi, voi
kaasu päästä kosketuksiin normaalisti lietetilassa olevien Exsuojaamattomien laitteiden kanssa. Normaalitoiminnassa tämä ei ole
vaaratekijä, sillä kaasu ei ole räjähdysvaarallisen kaasuseoksen rajoissa.

Häiriötilanne 10

Ylipaineventtiilivuoto

Mahdolliset syyt

1. Kaasulinja tukossa
2. Kaasuvarasto täynnä
3. Putkistossa oleva venttiili kiinni

Seuraukset

Kaasu purkautuu ilmaan, jolloin muodostuu räjähdysvaarallinen ilmakaasu -seos ylipaineventtiilin purkupaikan ympäristöön (kts.
tilaluokitus).

Toimenpiteet

Tukoksen poistaminen
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Rakenne

Ylipaineventtiilin purkupää tulee sijoittaa ulkoilmaan, jotta kaasu ei
purkaudu sisätilaan.

Luokitus

Ei vaaraa. Kaasu ohjataan hallitusti varoventtiilin kautta ulkoilmaan.
Kaasun purkupaikka luokiteltua aluetta (kts. tilaluokitus).

16.3.5

Kaasun käsittely, varastointi ja putkisto

Häiriötilanne 1

Kaasuputken tukkeutuminen

Mahdolliset syyt

1. Reaktorin pinnalle kertyvä vaahto
• väärä syöttö
• lietelannan ulkopuolinen materiaali voi aiheuttaa tukkeuman
2. Reaktorin ylitäytöstä johtuva tukkeutuminen
• rikkinäiset anturit
• inhimillinen tekijä
3. Jäätyminen, mikäli kaasuputki ulkotilassa (kondenssivesi)
4. Alkuainerikki kerrostuu putken pinnoille

Seuraukset

Paineen nousu ja kaasun ulospurkaus ylipaineventtiilin (esim. vesilukko)
kautta.
tai:
1. Tukoksen ollessa kaasuvaraston jälkeen, kaasuvaraston repeämä,
mikäli ulospurkaus ei toimi kaasulinjan missään osassa.
2. Tukoksen ollessa reaktorin ja kaasuvaraston välissä, reaktori- tai
reaktorin osan vaurio, mikäli kaasun ulospurkaus ei toimi.

Toimenpiteet

Tukoksen paikantaminen ja poisto.
Liitosten avaaminen ja huuhtelu.

Rakenteelliset ratkaisut

Kaasuputkien tulee olla lämpimässä tilassa tai ne tulee eristää.
Kondenssiveden erotukseen tulee kiinnittää huomiota (estetään
mahdollinen jäätyminen).

Ennaltaehkäisevä toiminta Mikäli lietteen lisäksi prosessissa käsitellään myös muita jätteitä, tulee
näiden jakeiden syöttö olla suunnitellun mukainen, koska ylisyöttö
aiheuttaa vaahtoamista. Kuormituksen (orgaaninen ja hydraulinen) tulee
olla tasainen.

Huom! Varoventtiilin purkupää on sijoitettava ulkotilaan, jotta estetään
räjähdysvaarallisen kaasun muodostuminen suljettuihin tiloihin.
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Luokittelu

Ei
vaaraa,
sillä
kaasulinjassa
oleva
varoventtiili
toimii
ylipaineventtiilinä. Sen sijoittamisella lämpimään tilaan voidaan ehkäistä
murtumisvaara prosessin eri osissa. Sijoittamalla varoventtiilin purkupää
ulkotilaan, voidaan ehkäistä räjähdysvaaran syntyminen sisätiloihin.
Kaasun purkupaikka on luokiteltua aluetta (kts. tilaluokitus).

Häiriötilanne 2

Vesilukon tai vedenerotuskaivon toimitilan muutokset

Mahdolliset syyt

1. Jäätyminen
2. Vedenerotuskaivossa liian vähän vettä (esim. talvella kuivuminen;
ulkotila yhteys kuivattaa vesitilaa)

Seuraukset

1. Jäätyminen - Varoventtiilitoiminta estyy ja paineen nousu
kaasulinjassa ja –tilassa. Mahdolliset vauriot joko kaasuvarastossa tai
reaktorissa.
2. Pienentynyt vesimäärä - Kaasu karkaa taivaalle (ylipaineventtiilin
purkupää ulkotilassa).

Rakenteelliset ratkaisut

Laitos suunniteltava siten, että vesilukko sijaitsee vähintään
puolilämpimässä tilassa. Sijoitussuositus myös siten, että se tulee
mahdollisimman lähelle reaktoria, jolloin ei ole pitkiä kaasulinjoja
tukkeuman vaikutuspiirissä.

Huom! Käytettäessä pakkasnestettä, vesilukkoon kertyvä kondenssivesi
laimentaa vesilukon nestettä ja tätä myös poistuu ylivuotona. Syntyvä
neste on myös ongelmajätettä. Pakkasnesteen käyttö edellyttää myös
nesteen pakkaskeston seurantaa.
Ennaltaehkäisevä toiminta Seurataan vesilukon pinnankorkeutta tai huolehditaan rakenteellisilla
ratkaisuilla, että tilanteessa ei tapahdu muutoksia.

Luokittelu

Ei vaaraa, kun sijoitetaan vesilukko lämpimään tilaan. Toiminnasta ei
aiheudu myöskään vaaraa, kun varoventtiilin purkupää sijoitetaan
ulkotilaan.

Häiriötilanne 3

Riittämätön kaasun kuivaus laitoksen sisäisissä putkissa

Mahdolliset syyt

Kuivausyksikkö liian lämpimässä tilassa tai jäähdytyslämpötila liian
alhainen (riittävä jäähdytyslämpötila esim. kesällä maatilan lämpö).

Seuraukset

Veden kertyminen putkistojen alempiin kohtiin (muodostuu
vesilukkoja), josta seuraa toimilaitteiden kaasunsaantihäiriöt.
Mahdolliset laiteviat:
• vesi voi mennä polttimelle, josta voi seurata sulku- ja
paineenalennusventtiilien viat.
104

Toimenpiteet

Vioittuneiden osien vaihto

Rakenteelliset ratkaisut

Kuivausyksikön lämpötilan tulee olla alempi kuin kaasulinjojen
lämpötilat.
Hyötykäyttöön menevien kaasulinjojen lähdöt on syytä sijoittaa
kaasuvarastoon, jolloin kaasuvarastossa tapahtuvaa kondensoitumista
voidaan käyttää hyväksi.
Tarvittaessa vietoilla ja vedenerotuksella tulee huolehtia kondenssiveden
poistosta.

Luokittelu

Ei vaaraa. Laitteiden toimintahäiriöt mahdollisia.

Häiriötilanne 4

Kondenssiveden kertyminen kaasun siirtoputkiin
hyödyntäminen ei ole laitoksen yhteydessä)

(kaasun

Kuva 30. Kaasun siirtoputken painuminen
Syyt:

Kondenssiveden erotus ei toimi riittävästi ja putkilinjan kohdalla on
tapahtunut maan painumista.

Seuraukset

Putkeen muodostuu vesitulppa, joka aiheuttaa huojuntaa kaasun
käyttökohteessa. Mikäli putkessa olevan vesipatsaan korkeusero on
suurempi kuin vesilukon tai vedenerotuskaivon purkupaineen
muodostava vesipatsaan korkeus ja kaasuvarasto on täynnä, karkaa
kaasu vesilukon tai varoventtiilin kautta ilmaan.

Toimenpiteet

Putkilinjan oikaisu ja kondenssiveden erotuksen tehostaminen.

Rakenteelliset ratkaisut

Putkilinjat rakennettava routarajan alapuolelle, jotta routa ei liikuta
putkia.
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Putkilinjan
alimmilla
kohdilla
oltava
kondenssivesikaivoja.
Kaasulinjoissa tulee olla riittävät vietot, jotta kondenssivesi valuu
kaivoon (vietto 1 – 2 %).
Luokittelu

Ei vaaraa. Paineen noustessa kaasun hallittu purkaus ulkoilmaan.

Häiriötilanne 5

Putkistossa olevien kaasuventtiilien jumitus

Mahdolliset syyt

Jumituksen aiheuttaa biokaasun rikkivety tai kondenssivesi sekä väärä
venttiilimateriaali. Kaasuventtiileitä voi olla esim. huoltotoimenpiteitä
varten valmiiksi kaasulinjastoon asennettuna.

Seuraukset

Ei voida tehdä huoltotoimenpiteitä. Venttiilin vaihto.

Rakenteet

Venttiilimateriaali ruostumatonta terästä

Ennaltaehkäisevä toiminta Venttiilien liikuttelu pienellä liikkeellä kerran kuukaudessa
Huom! Venttiilit tulee jättää oikeaan asentoon liikuttelun jälkeen
(venttiilien asennot merkattava).
Luokittelu

Ei vaaraa.

Häiriötilanne 6

Putken tai putken osan syöpyminen

Mahdolliset syyt

Rikkivety ja syöpyvä materiaali

Seuraukset

Putkivuodot ja tukokset (aiheutuvat putken syöpymisestä muodostuvasta
töhkästä).

Ennaltaehkäisevä toiminta Voidaan ennaltaehkäistä putkien oikeilla materiaalivalinnoilla.
• Metalliset kaasuputket (maanpäälliset putket) kaasun syövyttäviä
yhdisteitä kestävää materiaalia
• Maan alaiset putket muovista.
Pesuliitännät (tukoksien avaamista varten) oltava putkimateriaaliin
soveltuvat.
Luokittelu

Mikäli putken tai putken osan syöpymisestä seuraa vuoto sisätiloihin,
voi muodostua räjähdysvaarallinen ilma-kaasu –seos, mikäli tilassa ei
ole riittävän hyvin hoidettua ilmastointia.

Häiriötilanne 7

Kaasulaitteistojen ja putkistojen laippa- ja tulppaliitäntöjen vuodot

Mahdolliset syyt

1. Vuoto jengojen kautta
2. Vuoto tiivistepinnan kautta
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Seuraukset

Kaasun purkautuessa suljettuun tilaan, voi tilaan muodostua
räjähdysvaarallinen kaasu-ilma -seos, joka voi syttyä kipinälähteen
ollessa läsnä.

Toimenpiteet

Vuotokohta korjataan välittömästi. Korjaustöissä tulee huolehtia, että
korjattava putkilinja on kaasuton. Korjaukset voi toteuttaa asiantunteva
henkilö.

Rakenteelliset ratkaisut

•
•
•
•
•
•

Ylläpito

Mahdollisuuksien mukaan laippaliitosten tekemistä sisätiloissa
vältetään.
Tiivisteissä käytetään metaania ja rikkivetyä kestävää
materiaalia.
Suljetussa tiloissa oltava jatkuvatoiminen metaanikaasun
seuranta ja hälytys.
Tilassa huolehditaan riittävästä ilmastoinnista, jolla ehkäistään
metaanikaasun kertyminen suljettuihin tiloihin.
Reaktorista on hyvä olla laipat ja mittarit ohittava varakaasuputki
kaasuvarastoon tai linjojen vedot tulee suunnitella siten, että
huoltotoimenpiteet voidaan toteuttaa turvallisesti.
Sisätilassa olevissa liitoksissa tulee käyttää mahdollisimman
paljon hitsausliitoksia.

Liitosten tiiviyden testaus vuosihuollon yhteydessä

Ennaltaehkäisevä toiminta Huolehditaan tilan merkinnöistä ja käyttäjien koulutuksesta (ei
kipinälähteitä ja kipinöitä aiheuttavia toimenpiteitä luokiteltuihin
tiloihin)
Luokittelu

Mikäli tilassa on vuoto ja ilmanvaihto ei toimi samanaikaisesti, tilaan
voi vuodon suuruudesta riippuen muodostua räjähdysvaarallinen
kaasuseos, joka syttymislähteen läsnä ollessa voi syttyä.
Metaanihälyttimellä voidaan tuottaa käyttäjille tieto mahdollisesta
vaarasta.

Häiriötilanne 8

Putken mekaaninen vaurio

Mahdolliset syyt

Ihmistoiminnan aiheuttama mekaaninen rasitus

Seuraukset

Kaasuvuoto

Ennaltaehkäisevä toiminta Laitoksen huolellinen käyttö ja ylläpito sekä käyttäjien koulutus.
Rakenteelliset ratkaisut

Maanalaisten ja sisätilojen
kaasuputken merkitseminen)

Luokittelu

Ei suurta vaaraa, sillä sisätilan putket ovat metallia, joten ne kestävät
suhteellisen kovaa ulkopuolista rasitusta.
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putkien

merkitseminen

(sisätiloissa

16.3.6

Energiantuotantolaitteet ja –tila

Häiriötilanne 1

Moottorin tai polttimen toimintahäiriö

Mahdolliset syyt

Tekninen vika

Seuraukset

Biokaasuvarasto täyttyy, mikäli ei ole kaasun hävittämismahdollisuutta
esim. soihtupolttimella. Seurauksena Kaasunpaine kasvaa ja lopulta
kaasu purkautuu ylipaineventtiilin kautta ilmaan. Jos laitoksella on sekä
moottori että poltin, voidaan kaasu polttaa (hävittää) toisessa laitteessa
toisen ollessa korjattavana.

Huom! Kattilat ja moottorit on suunniteltu siten, että kaasua ei pumpata
toimilaitteisiin,
ennen
kipinää
(räjähdysvaarallisen
kaasun
muodostuminen toimilaitteisiin).
Luokitus

Ei vaaraa, kaasu voidaan ohjata paineen noustessa ylipaineventtiilin
kautta hallitusti ilmaan tai kaasu poltetaan soihdussa.

Häiriötilanne 2

Metaanipitoisuuden vaihtelut kaasussa, aggregaattikäyttö

Mahdolliset syyt

Reaktorin biologisen prosessin toimintahäiriöt. Metaanipitoisuuden
laskiessa hiilidioksidipitoisuus kasvaa.

Seuraukset

Liian rikas seos;

syntyy tehohäviöitä ja päästöjä

Liian laiha seos;

syntyy tehohäviöitä (huono hyötysuhde) ja
moottorin venttiilien palamisvaara

Ennaltaehkäisevä toiminta Kaasun metaanipitoisuuden seuranta ja moottorin ilmansyöttöä voidaan
säätää
Metaanipitoisuus nousee; ilmansyötön lisäys tehomittauksen mukaan
Metaanipitoisuus laskee; ilmansyöttöä
mukaan

vähennetään

Luokittelu

Ei vaaraa. Vaikuttaa laitoksen hyötysuhteeseen.

Häiriötilanne 3

Moottorin pakokaasulämmönvaihtimen syöpyminen

Mahdolliset syyt

Pakkasnesteen liian pitkä vaihtoväli

Seuraukset

Pakkasnestevuoto

Ennaltaehkäisevä toiminta Pakkasnesteen vaihto annettujen ohjeiden mukaan
Luokittelu

Ei vaaraa. Toiminnallinen häiriö.
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tehomittauksen

Häiriötilanne 4

Biokaasun syötön häiriöt polttimon magneettiventtiileillä

Mahdolliset syyt

1. Tärinä ja tinauksesta irtoaminen
2. Liian kostea kaasu jumittaa magneettiventtiilin
3. Tekninen vika (harvinainen, mutta mahdollinen kostealla kaasulla)

Seuraukset

Normaalitoiminnassa poltin puhaltaa ensin palotilan tyhjäksi, ennen kuin
se antaa kipinän. Mikäli venttiili on auki, poltin puhaltaa kattilaan
kaasua ja kipinän saadessa kattilassa oleva räjähdysvaarallinen kaasu voi
räjähtää (tapahtuma harvinainen).

Ennaltaehkäisevä toiminta Huolehditaan riittävästä kondenssiveden poistosta sekä putkilinjan
vietoilla huomioidaan, että kaasun mahdollinen kondenssivesi ei valu
magneettiventtiilille.

Huom! Polttimen toimiessa optimaalisesti, liekki palaa sinisellä liekillä
(vain vähän oranssia). Laitoksen käyttäjä voi myös tarkkailla liekin
laatua, joskin silmämääräinen toiminnan tarkastelu ei ole riittävä.
Luokittelu

Vaara harvinainen. Voidaan välttää
erotuksella sekä polttimen huollolla.

Häiriötilanne 5

Liian rikkipitoinen kaasu

Mahdolliset syyt

Rikinpoistoprosessi ei toimi

Seuraukset

Moottorikäytöllä:
• sotkee voiteluöljyn
• haisevat ”imelät” pakokaasupäästöt
• öljynvaihtoväli tihenee laite-/öljyntoimittajan suositusten
mukaiseksi (normaali öljynvaihtoväli noin 1000 tuntia)
Kattilakäytöllä rikkinoki
keltasävytteistä)

Toimenpiteet

kerrostuu

riittävällä

kattilan

kondenssiveden

pinnoille

(noki

Moottorin venttiilien hiontaväli tihentyy
Kattilan puhdistaminen noesta (noen käyttäytyminen verrattavissa
normaaliin nokeen, ei muodosta kovia kerrostumia)

Ennaltaehkäisevä toiminta Rikkivetypitoisuuden seuranta
Ylläpito

Tarkkailtava lämmityskattilan sisäpinnan nokeutumista

Luokittelu

Ei vaaraa.
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Häiriötilanne 6

Verkkopoikkeamat
(verkkoonsyöttö);
taajuuspoikkeamat, vaiheen katkeaminen

jännitemuutokset,

Mahdolliset syyt

Verkkohäiriöt (erityisesti ukonilmalla)

Seuraukset

Oikosulkugeneraattorin ohjausyksikkö pudottaa generaattorin pois
päältä. Normaalitilanteen palauduttua ohjausyksikkö käynnistää
generaattorin.

Toimenpiteet

Ohjausyksikön toimiessa ei aiheudu toimenpiteitä

Luokittelu

Ei vaaraa.

Häiriötilanne 7

Kondenssivesi valuu savupiipusta kattilahuoneeseen

Kuva 31. Kondenssiveden muodostuminen ja vedenpoisto
Mahdolliset syyt

Kondenssiveden poisto puuttuu

Seuraukset

Korroosio savupiippuyhteessä ja mahdollisesti kattilassa.

Rakenteelliset ratkaisut

Savupiippuyhteestä uloslaskeva kondenssiveden erotus

Ennaltaehkäisevä toiminta Kondenssiveden kertymisen seuranta.
Luokittelu

Ei vaaraa.
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Häiriötilanne 8

Laiteolosuhdepoikkeamat – korkea lämpötila teknisissä tiloissa.

Mahdolliset häiriöt

Laitetilan ilmanvaihto riittämätön tai vika ilmanvaihdossa

Seuraukset

Laitteiden (aggregaatti) toimintahäiriöt

Rakenteelliset ratkaisut

Laitetilojen oltava laitetoimittajien asettamien vaatimusten mukaiset
(esim. lämpötila, ilmansaanti).

Huom! Luokitelluissa (räjähdysvaarallinen tila) tiloissa tulee huomioida
esim. aggregaatin suurimmat sallitut pintalämpötilat.
Luokittelu

16.3.7

Ei vaaraa.

Kaasun varastointi

Kelluva kate
Häiriötilanne 1

Kaasun tiivistyminen ja jäätyminen nousuputkeen

Mahdolliset syyt

Jos katteen päällä on lumikerros, kaasussa oleva vesi jäätyy
nousuputkessa.

Seuraukset

Kaasukate pullistuu. Paineen noustessa ylipaine purkautuu vesilukon
kautta tai kate repeää.

Toimenpiteet:

Poistetaan lumi katteen päältä kaasun poistoputken ympäriltä.

Rakenteelliset ratkaisut

(Pelti)kate siilon päälle

Kaasun varastointi puolilämpimässä tilassa
Häiriötilanne 1

Kaasuvuoto

Mahdolliset syyt

Itsestään tapahtuva tai ihmistoiminnan aiheuttama rakenteellinen vaurio.

Seuraukset

Räjähdysvaarallisen kaasuseoksen muodostuminen suljettuun tilaan.
Kaasut ihmiselle hengenvaarallisia. Terveydelle haitallisia kaasuja ovat
metaani ja rikkivety.

Rakenteelliset ratkaisut

Tilassa tulee olla kaasuhälyttimet, joka ilmoittaa mahdollisesta
kaasuvuodosta.
Korjauksen yhteydessä tulee huomioida, että tila tehdään kaasuttomaksi.
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Huom! Suljetussa tilassa käytettävä Ex-luokiteltuja toimilaitteita. Jos
puolilämmin
tila
luokitellaan
rakennukseksi,
tilan
palovaarallisuusluokka
on
2,
joka
vaatii
automaattisen
sammutuskaluston (kts. kohta palorurvallisuus)
Ennaltaehkäisevä toiminta Merkitään tila tai alue sekä koulutetaan käyttäjät.
Luokittelu

Vuodon sattuessa tilassa räjähdysvaara sekä terveysvaara ihmiselle.

Kupolikate sääsuojalla
Häiriötilanne 1

Sääsuojan paineistushäiriö (jos sääsuojaa ei tueta mekaanisesti)

Mahdolliset syyt

1. Sähkökatko
2. Sateen jäähdytyksestä aiheutuva äkillinen paineen lasku

Seuraukset

Sääsuojan kasaan painuminen (ei ongelmia prosessille).
Sateen aiheuttama paineen lasku voi olla mahdollinen kesällä helteisinä
päivinä, kun äkillinen sadekuuro nopeasti laskee lämpötilaa ja
kaasuvaraston välikatteessa vallitsevaa ilman tilavuutta eikä puhaltimen
puhaltama korvausilma ennätä täyttää syntyvää vajetta. Tilanteessa voi
katteen päälle muodostuvaan ”pussiin” kertyä sadevettä.

Rakenteelliset ratkaisut

Puhaltimen oikea mitoitus (virtaus / puhallusilman putken poikkipintaala)

Luokittelu

Ei vaaraa.

16.3.8

Reaktorin käynnistäminen

Häiriötilanne 1

Reaktorin käynnistyksessä hapen läsnäolo tyhjässä reaktorissa

Mahdolliset syyt

Kaasutilaa ei ole tehty hapettomaksi. Käynnistysvaiheessa kaasutila on
suurempi, kuin reaktorin normaalitoiminnan aikana.

Seuraukset

Lietteen syötön käynnistyessä ja kaasunmuodostuksen alkaessa
reaktoriin voi muodostua hetkellisesti räjähdysvaarallinen kaasuseos,
mikäli happea ei ole poistettu.

Ennaltaehkäisevä toiminta Hapen poisto kaasutilasta
Happi voidaan syrjäyttää kaasutilasta esim. syöttämällä sinne
pakokaasua. Kaasun muodostumisen käynnistyttyä, biokaasu syrjäyttää
pakokaasun. Pakokaasu ei haittaa prosessia, koska biologinen prosessi
tapahtuu lietteessä.
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Mikäli reaktorissa käytetään esim. uppopumppuja, niiden ei tarvitse olla
Ex-luokiteltuja, koska ne ovat laitoksen normaalitoiminnan aikana
lietetilassa. Käynnistyksen yhteydessä reaktori voidaan täyttää osittain
vedellä, jolloin pumput eivät ole kaasutilassa.

Huomio 1. Orgaanisen aineen syöttö vasta, kun reaktorin kaasutila on
hapeton.
Huomio 2. Reaktorin sisätila kuuluu tilaluokkaan 0 myös
normaalitoiminnan aikana. Tällöin kaasutilassa on ainoastaan
rikinpoistoon syötetty happimäärä. Täten koko ajan ollaan
räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolella (5 – 15 til.%). Kipinälähteet on
kuitenkin eliminoitava reaktorin sisätilassa. Ainut kipinälähde reaktorin
normaalitoiminnan aikana on sekoittimen laakerointi. Laitteen tulee olla
Ex-luokiteltu.
Luokittelu

Ei vaaraa, kun käytetään luokiteltuja laitteita tai huolehditaan, että
normaalisti lietetilassa olevat ei-luokitellut laitteet eivät ole
käynnistysvaiheessa kaasutilassa.

Häiriötilanne 2

Biologinen prosessi ei käynnisty tai ongelmia biologisen prosessin
ylläpidossa

Mahdolliset syyt

1. Lietteen pH liian alhainen
• säilörehuruokinta (rehulaadun poikkeamat)
• typpipitoinen siipikarjan lanta
2. Lämpötila ei optimitoiminta-alueella
3. Orgaaninen kuorma liian suuri
• Kuormitus huomioitava etenkin muiden ulkopuolisten jätteiden
käsittelyssä.
4. Ympissä ei ole bakteerikantaa
• nopea käynnistyminen pitkään varastoidulla lietteellä (sisältää
anaerobisia bakteereita)
5. Prosessille haitalliset aineet
• antibiootit
• desinfioivat aineet (runsaina määrinä, normaali pesuvedet ei ole
ongelma)

Seuraukset

Käynnistysvaihe:
• Biologinen prosessi ei käynnisty, jolloin myös metaania ei
muodostu.
Ylläpitovaihe
• Kaasun tuotannon aleneminen
• Prosessin pysähtyminen kokonaan (runsas antibioottimäärä)
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Toimenpiteet

Biologisen prosessin uudelleen käynnistäminen. Prosessi
käynnistää uudelleen;
• omalla lietteellä
• muualta tuodulla ymppilietteellä

voidaan

Huom! Edellä mainittuihin asioihin tulee kiinnittää erityisesti huomiota,
mikäli prosessissa käsitellään muita ulkopuolisia materiaaleja.
Luokittelu

16.3.9

Ei vaaraa. Toiminnallinen häiriö.

Reaktorin alasajo

Häiriötilanne

Reaktoria tyhjennettäessä reaktoriin pääsee ilmaa

Mahdolliset syyt

Tyhjennyksestä aiheutuva alipaine (tilan ollessa tiivis) aiheuttaa imun
reaktoriin.

Seuraukset

Korvausilman ollessa ilmaa, voi reaktoriin muodostua hetkellisesti
räjähdysvaarallinen kaasuseos (kaasun muodostus jatkuu, vaikka uutta
lietettä ei prosessiin syötettäisi).

Toimenpiteet

Räjähdysvaarallisen kaasuseoksen hallittu ulospuhallus reaktorista.
Jos reaktorissa on Ex-suojaamattomia laitteita (lietetilassa) huolehditaan,
että ne ovat pois toiminnasta.
Tyhjennyksen yhteydessä reaktorin korvausilmaksi syötetään
pakokaasua, joka estää räjähdysvaarallisen kaasuseoksen syntymisen
reaktoriin

Rakenteelliset ratkaisut

Kaasutilassa käytetään Ex-luokiteltuja laitteita (anturit, sekoittimen osat)

Huomio 1. Reaktorin lietetila on normaalitoiminnan aikana
luokittelematonta. Tyhjennyksen yhteydessä reaktoria voidaan täyttää
vedellä, jolloin mahdollisesti luokittelemattomat laitteet voidaan pitää
kaasu-tilavuuden ulkopuolella.
Huomio 2. Mikäli huoltotöitä tulee tehdä reaktorista käsin, tulee
reaktorin olla tyhjä lietteestä ja huoltotöiden aikana tulee huolehtia
riittävästä tuuletuksesta.
Luokittelu

Ei vaaraa, kun käytetään luokiteltuja laitteita tai huolehditaan, että
normaalisti lietetilassa olevat ei-luokitellut laitteet eivät ole
alasajotilanteessa kaasutilassa tai huolehditaan, että Ex-suojaamattomat
laitteet eivät ole toiminnassa.
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16.3.10

Sähkökatko

Häiriötilanne 1

Sähkökatko

Mahdolliset syyt

Verkkohäiriö (ulkopuolinen häiriötekijä)

Seuraukset

Kaikki muu toiminta laitoksella estyy, mutta kaasun tuotanto jatkuu.
Mikäli kaasuvarasto täyttyy, ja paine putkistossa, varastossa ja
reaktorissa nousee, purkautuu kaasu ylipaineventtiilien kautta.
Katkon ollessa pitkä ja pumppauskaivon tai altaan tilavuus pieni,
pumppauskaivo tai allas täyttyy.

Rakenteelliset ratkaisut

Lietteen puskurialtaan riittävä mitoitus tai ylivalunta lietealtaaseen.
Kaasun hävittämisessä voidaan käyttää akkuvarmennettua soihtupoltinta.

Luokittelu

Toiminnallinen häiriö, ei aiheuta vaaraa.
Katkon aikana muodostuva kaasu purkautuu hallitusti ylipaineventtiilin
kautta, mikäli varasto täyttyy. Ei vaaraa.
Sähköntuotanto saarekekäytössä (ilman verkkoa) on myös mahdollista,
mutta on kustannuksiltaan verkkoon kytkettyä järjestelmää kalliimpi.
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16.4 Riskienkartoituksen yhteenveto
Biokaasulaitoksen toimintaan liittyviä häiriötekijöitä ovat lähinnä lietteen laadun aiheuttamat häiriöt
(tukkeumat) sekä mahdolliset laiteviat. Lietteen laadun aiheuttamiin ongelmiin voidaan vaikuttaa
ennaltaehkäisevästi kiinnittämällä huomiota käsiteltävään lietteeseen ja huolehtimalla, että lietteen
sekaan ei pääse esim. remontin tai korjaustöiden yhteydessä syntyviä rakennustarvikkeita yms. sekä
rehunsyötön yhteydessä muovia tai paalinaruja.
Laitevikoja (esim. polttimon ja moottorin toimintahäiriöt) ei välttämättä pystytä aina ennakoimaan,
mutta laitoksen toiminta huomioiden näistä ei synny merkittäviä vaaratilanteita, sillä kaasua
voidaan varastoida kaasuvarastossa korjaustöiden aikana. Jos kaasulle ei ole
varapolttomahdollisuutta (esim. soihtupoltin), paineen noustessa kaasu ohjautuu hallitusti
ylipaineventtiilin kautta ilmaan. Oikealla varoventtiilien suunnittelulla voidaan välttää ylipaineen
muodostuminen reaktoriin ja putkistoihin sekä voidaan välttää tästä aiheutuvat laitoksen rakenteen
rikkoontumiset. Mikäli kaasua ei voida käyttää energiantuotannossa laitevikojen aikana, tulisi
kaasun polttamiselle olla varajärjestelmä, jotta metaanin aiheuttama ympäristöpäästö voidaan
välttää.
Keskeisin riskitekijä laitoksella on räjähdysvaarallisen kaasuseoksen muodostuminen suljettuihin
tiloihin, jolloin kipinälähteen läsnä ollessa kaasu räjähtää. Vaaran voidaan katsoa kuitenkin olevan
suhteellisen pieni, sillä tilojen osastoinnilla räjähdysvaarallisten tilojen pinta-alaa voidaan rajoittaa
sekä käyttämällä kyseisissä tiloissa määräysten mukaisia laitteita, syttyminen voidaan välttää. Myös
oikein toteutetulla ilmanvaihdolla vaara voidaan välttää. Mikäli laitoksella tulee tukoksia
kaasuputkistossa, aiheutuu tästä paineen nousu, mikäli kaasun puskurivarasto on täynnä. Paineen
nousun aiheuttamat häiriöt ja vaaratekijät voidaan välttää oikein suunnitelluilla varoventtiileillä,
joiden kautta kaasu ohjautuu hallitusti vaarattomaan purkupaikkaan.
Kaasuvuodot voi tapahtua laippa- ja kierreliitoksissa tai putkirikkojen seurauksena. Sisätiloissa
tulisikin pyrkiä tekemään liitokset mahdollisuuksien mukaan hitsaamalla. Putkirikkoihin ja
vastaaviin voidaan ennaltaehkäisevästi vaikuttaa asianmukaisella laitoksen käytöllä sekä
seuraamalla ja tarkkailemalla putkiston kuntoa. Hitsausliitoksia tehdessä tulee huomioida putkien
materiaalit, sillä biokaasussa on rikkivetyä, joka voi aiheuttaa liitoskohtien syöpymistä. Biokaasua
ei tältä osin voida verrata suoraan maakaasuun.
Kaasuvuodon aiheuttaman räjähdysvaaran lisäksi kaasun komponentit voivat aiheuttaa vaaran
ihmiselle. Kaasun metaani voi syrjäyttää suljetussa tilassa hapen, jolloin on tukehtumisvaara. Vaara
on kuitenkin hyvin pieni, sillä mahdollinen kaasuvuoto havaitaan metaanihälyttimen avulla. Myös
haju ilmentää mahdollista kaasuvuotoa. Toimenpiteisiin (mm. ilmanvaihdon tehostaminen) voidaan
ryhtyä hyvissä ajoin ennen tukehtumisvaaraa. Kaasussa oleva rikkivety on myös vaaraa aiheuttava
komponentti, joka jo suhteellisen pieniä pitoisuuksina aiheuttaa terveysvaaran. Raakakaasussa
rikkivetypitoisuus on suhteellisen korkea. Rikkiä poistetaan yleisesti jo reaktorissa pumppaamalla
sinne pieni määrä ilmaa, joten sen pitoisuus toimilaitteille tullessa on laskenut huomattavasti.
Rikkivedyn aiheuttama vaara tulee myös huomioida. Rikkivedyn ollessa ilmaa raskaampi, kaasu
painuu lattiatasoon. Vaaran ehkäisemiseksi tulee laitetiloissa huomioida myös lattiatilan
ilmanvaihto.
Keskeinen varotoimenpide laitoksella on metaanihälytin, joka ilmoittaa mahdollisesta
kaasuvuodosta ja se voi toimia myös ohjauslaitteena, jonka avulla voidaan kytkeä mahdollisesti
vaaraa aiheuttavia laitteita pois käytöstä.
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